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Arbeidstilsynets tilsynsvirksomhet

Risikobasert tilsyn Tilsyn mot arbeidslivskriminalitet

Bransjetilsyn Tematilsyn

✓ Definert risikobaseringsprosess

✓ Risikobilde

✓ Kriterier for prioritering av virksomheter

✓ Tilsynsmetodikk

✓ Politiets etterretningsdoktrine, felles etterretning

✓ Trusselbilde 

✓ Kriterier for prioritering av aktører

✓ Kontroll, observasjon

Hendelsesbasert tilsyn Avdekke BekjempeForebygge



Risikoutsatte 
virksomheter

Risikobaseringsprosessen i Arbeidstilsynet 



Ca. 1 500.000

Hvorfor trenger Arbeidstilsynet nye verktøy?



≈230.000

Arbeidstilsynet har tilsynsansvar for minst
230.000 virksomheter

+ alvorlige ulykker
+ byggesaker
+ markedskontroll
+ midlertidige 
arbeidsteder
+ tips 
+ etc.
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AS; ENK; STAT, FYLK, KOM, 
ORGL, KIRK

«Bedrift»

≈100.000 
virksomheter



Testdata

Ønske om å utvikle en indikator som kan indikere 
risiko for brudd på arbeidsmiljøregelverket, 
indikere manglende etterlevelse

Krav til indikatoren:
- Predikere med en kjent og rimelig grad av 

treffsikkerhet
- Lett forståelig
- Praktisk verktøy for inspektørene



Samarbeidsprosjekt

Arbeidstilsynet SINTEF

Inmeta Microsoft

Kompetanseoverføring sentralt: 
Arbeidstilsynet har selv overtatt faglig og teknologisk utvikling



SINTEFs oppgave

• Konstruere en statistisk modell som rangerer virksomhetene ut fra 

behov for tilsyn.

• Modellen skal kunne implementeres i et maskinlæringsmiljø.

• Modellen må kunne resultere i et praktisk verktøy for inspektørene, 

til støtte i deres valg av tilsynsobjekter.
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Tilsynsbehov 

Prinsipiell utfordring

• Det finnes ikke noe objektivt svar på hvor behovet for tilsyn 

er størst.

• Uansett: for en statistisk modell må tilsynsbehov 

operasjonaliseres.

11



Operasjonalisering

• Bygge på allerede eksisterende tilsynsdata (N=40.000)

• Tilsynsbehov = virksomheter med antatt alvorlige avvik

• Testet ut 16 ulike operasjonaliseringer av alvorlige avvik

• Endte opp med en definisjon av alvorlige avvik operasjonalisert som:
• Antall avvik eller reaksjoner per kontrollpunkt er høyere enn medianen eller

• Én eller flere stanser ved overhengende fare, vedtatte tvangsmulkt, varsel om stans, vedtak om 

stans, anmeldelser eller overtredelsesgebyr eller

• To eller flere varslede tvangsmulkt
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To grupper
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Ikke alvorlige avvik
Lavt behov for tilsyn

Alvorlige avvik
Høyt behov for tilsyn

Operasjonaliseringen gir mulighet til å 

skille mellom to grupper av 

virksomheter.



Er det mulig å predikere hvilke 
virksomheter som tilhører gruppene?
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Ikke alvorlige avvik
Lavt behov for tilsyn

Alvorlige avvik
Høyt behov for tilsyn

egenskap a

egenskap b

egenskap x

egenskap z

egenskap y

egenskap c

…



Er det mulig å predikere hvilke 
virksomheter som tilhører gruppene?
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• Dersom dette er mulig, med høy grad av 

treffsikkerhet, så vil det være mulig å 

predikere hvilke virksomheter Arbeidstilsynet 

bør føre tilsyn med.

• Resultatene av en slik prediksjon 

(generalisering) kan integreres som et verktøy 

for inspektørene.

40.000 ---> 230.000



Resultat i tilsynEgenskaper

Egenskaper ved virksomhetene
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• Næring (minste mulige enhet)

• Antall ansatte

• Virksomhetsalder

• Varsel om sykdom

• Tips

• Registrerte ulykker

• MVA-register, AA-register

• Tidligere tilsyn

• Resultat forrige tilsyn

• Resultat tilsyn i søsterorganisasjon

• Økonomivariabler

• …

Ikke alvorlige avvik
Lavt behov for tilsyn

Alvorlige avvik
Høyt behov for tilsyn

Sannsynlighet

100%

0%



Analyse

• Benytter egenskapene til de virksomhetene som har hatt tilsyn 

(N=40.000) for å se hvor presist vi kan predikere gruppetilhørighet 

(logistisk regresjonsanalyse).

• Virksomhetene deles inn i fire grupper, basert på sannsynlighet:
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Høyest sannsynlighet for alvorlige avvik (15%)

Høy sannsynlighet for alvorlige avvik (45%)

Lav sannsynlighet for alvorlige avvik (25%)

Lavest sannsynlighet for alvorlige avvik (15%)

Høyt tilsynsbehov

Lavt tilsynsbehov



Vurdering av modellen

• For at modellen skal kunne ha praktisk nytteverdi må følgende være 

tilfredsstilt:

• Modellen må ha høy treffsikkerhet

• Gruppene må skille seg tydelig fra hverandre mht. hvordan de presterer i tilsyn
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Treffsikkerhet

• Treffsikkerhet i de fire gruppene:
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Predikerer riktig gruppetilhørighet i 72% av tilfellene

Predikerer riktig gruppetilhørighet i 54% av tilfellene

Predikerer riktig gruppetilhørighet i 66% av tilfellene

Predikerer riktig gruppetilhørighet i 81% av tilfellene

Det betyr: dersom en velger 
virksomheter fra denne gruppen vil 
en støte på virksomheter med 
alvorlige avvik i 81% av tilfellene.



Skiller gruppene seg fra hverandre i 
tilsyn?

• Noen eksempler
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Skiller gruppene seg fra hverandre?
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Avvik per kontrollpunkt

0,15

0,24

0,33

0,48

A B C D



Skiller gruppene seg fra hverandre?
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Reaksjoner per kontrollpunkt

0,1

0,16

0,23

0,34

A B C D



Skiller gruppene seg fra hverandre?
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Antall vedtak om tvangsmulkt

0,04

0,14

0,24

0,42

A B C D



Skiller gruppene seg fra hverandre?
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Stans som pressmiddel

0,004 0,003

0,023

0,055

A B C D



Konklusjon analyse

• Modellen predikerer korrekt i tilfredsstillende grad.

• Det er substansiell forskjell mellom gruppene i tilsyn.
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Konklusjon administrativt

• Modellen kan implementeres i Arbeidstilsynets administrative 

datasystem (Betzy).
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40.000  230.000



Maskinlæring

• Den statistiske modellen er implementert i Betzy.

• 40.000 ---> 230.000

• Benytter tilsyn seneste 5 år.

• Maskinlæringsalgoritmen henter inn nye virksomheter fra BRREG hver natt. 

Tilordner disse i risikogruppe.

• Ny trening av modellen kjøres hver måned på bakgrunn av nye data.

• Modellen blir stadig mer presis – automatisk!

• Månedsrapporter genereres og sendes per e-post.

• 30 regresjonsanalyser kjøres ved hver trening (snitt av disse).
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BetzyMaskinlæringsmiljøBRREG

Eksempel
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Mathuset AS Statistisk modell

Mathuset AS



Praktisk tilrettelegging



Testdata



Et stort stykke arbeid for en liten indikator

Testdata



Testdata

> Assistenter 
Supplement til andre 

vurderingskriterier

# Ikke fasit på «risiko», men et 
verktøy for prioritering

# Etablert rammeverk som 
videreutvikles, og som lett kan 
suppleres med nye variabler og 
datakilder

# Pågående pilotprosjekt for å høste 
erfaring



Virksomhetsinformasjon og tilsynsplanlegging 

– All tilrettelagt informasjon i virksomhetstjenestene kan benyttes 
til strategiske utvalg av virksomheter, eller til å skreddersy 
målgrupper for tilsynsaktiviteter på et detaljert nivå 

– Muliggjør teknisk validering av at prioriteringene følges i praksis 
om ønskelig

# Enhetlighet 
# Prioritering og systematikk



oyvind.dahl@sintef.no

marius.soberg@arbeidstilsynet.no

Kontaktinformasjon:


