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Generelt 

I kontrollene vil refereres til lister med gyldige koder. Se filbeskrivelse for kodeliste til feltene. 

 

 

Utledninger 

Alder 

Utled (ALDER) ved hjelp av fødselnummer. Brukes i aldersbestemte kontroller. Hvis 

(ALDER) ikke kan utledes settes (ALDER) til -1 som vil gi feilmelding i kontroller. 

 

 

Beskrivelse av feil og advarsler 

Filbeskrivelseskontroller 

Kontroll 01 Recordlengde 

Felt som inngår i kontrollen: - 

Beskrivelse: Sjekker om hver record har riktig antall posisjoner (139), heretter kalt (lengde) 

Feilmelding: Korrigér filen slik at alle record er på (lengde) tegn, mellomrom brukes for alle 

blanke posisjoner og avslutter med linjeskift. Denne feilen hindrer de andre kontrollene i å bli 

kjørt. Gjelder for linjene: (liste med linjenummer) 

Feil hindrer innsending: Ja 

 

 

Kontroll 02 Filbeskrivelse 



Felt som inngår i kontrollen: Alle 

Feltdefinisjonslengde 

Beskrivelse: Sjekker om hvert felt i filbeskrivelsen er gyldig 

Feilmelding: Korrigér felt (feltnummer) / (feltnavn), posisjon fra og med (fra) til og med (til), 

sin feltdefinisjonlengde skal være større enn 0, men fant (lengde) 

Feil hindrer innsending: Ja 

 

Kode fins i kodeliste 

Beskrivelse: Sjekker om koden i hvert felt som har kodeliste er i henhold til filbeskrivelsen 

Feilmelding: Korrigér felt (feltnummer) / (feltnavn), posisjon fra og med (fra) til og med (til), 

sin kode (kode) fins i ikke i (kodeliste) 

Feil hindrer innsending: Ja 

 

Feil i heltall-felt 

Beskrivelse: Sjekker om innholdet i et heltall-felt er et helttall og dermed i henhold til 

filbeskrivelsen 

Feilmelding: Korrigér felt (feltnummer) / (feltnavn), posisjon fra og med (fra) til og med (til), er 

et heltallsfelt, men inneholder (innhold) 

Feil hindrer innsending: Ja 

 

Feil i dato-felt 

Beskrivelse: Sjekker om innholdet i et dato-felt er en dato og dermed i henhold til 

filbeskrivelsen 

Feilmelding: Korrigér felt (feltnummer) / (feltnavn), posisjon fra og med (fra) til og med (til), er 

et datofelt med datomønster (datomønster), men inneholder (innhold) 

Feil hindrer innsending: Ja 

 



Mangler obligatorisk verdi 

Beskrivelse: Sjekker om innholdet i et felt er obligatorisk og dermed i henhold til filbeskrivelsen 

Feilmelding: Korrigér felt (feltnummer) / (feltnavn), posisjon fra og med (fra) til og med (til), er 

obligatorisk, men mangler verdi 

Feil hindrer innsending: Ja 

 

 

Integritetskontroller 

Kontroll 03 Kommunenummer 

Felt som inngår i kontrollen: Felt nr. 1 (KOMMUNE_NR) 

Beskrivelse: Sjekk at region er det samme som preutfylt verdi (preutfylt), f.eks. 0301. 

Feilmelding: Korrigér kommunenummer. Fant '(region)', forventet '(preutfylt)' 

Feil hindrer innsending: Ja 

Kontroll-ref : kode i kodeliste 

 

Kontroll 03 Bydelsnummer 

Felt som inngår i kontrollen: Felt nr. 1 (KOMMUNE_NR), Feltnr. 3 (BYDELSNR) 

Beskrivelse: Hvis (KOMMUNE_NR) = '0301', så sjekk at BYDELSNR er én av: (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15). 

Feilmelding: Korrigér bydel. Fant '(BYDELSNR)', forventet én av '(Liste med gyldige bydeler)' 

Feil hindrer innsending: Ja 

Kontroll-ref : kode i kodeliste 

 

Kontroll 04 Oppgaveår 



Felt som inngår i kontrollen: Felt nr. 2 (VERSION) 

Beskrivelse: Sjekk at Årgang i filen (VERSION) er det samme som preutfylt verdi (preutfylt), 

f.eks. 2021 

Feilmelding: Korrigér årgang. Fant '(VERSION)', forventet '(preutfylt)' 

Feil hindrer innsending: Ja 

Kontroll-ref : kode i kodeliste 

 

Kontroll 05 Fødselsnummer 

Felt som inngår i kontrollen: Felt nr. 6 (PERSON_FODSELSNR) 

Beskrivelse: Kontrollere at feltet er helt eller delvis utfylt og at fødselsnummer er i samsvar med 

formelle retningslinjer for fnr og dnr. Feltet er obligatorisk. (Ikke gyldig matematisk både fnr og 

dnr). 

Feilmelding: Det er ikke oppgitt fødselsnummer/d-nummer på deltakeren eller 

fødselsnummeret/d-nummeret inneholder feil. Med mindre det er snakk om en utenlandsk 

statsborger som ikke er tildelt norsk personnummer eller d-nummer, skal feltet inneholde 

deltakeren fødselsnummer/d-nummer (11 siffer). 

Feil hindrer innsending: Nei 

Kontroll-ref.: fodselsnummer 

Kontroll 05A Fødselsnummer, dubletter 

Felt som inngår i kontrollen: Feltnr. 6 (PERSON_FODSELSNR) 

Beskrivelse: Kontrollere om det er flere forekomster av samme gyldig fødselsnummer. Feltet er 

obligatorisk. Ugyldige FNR skal ikke sjekkes. 

Feilmelding: Fødselsnummer forekommer flere ganger. Korriger for eventuelle feilføringer. 

Feil hindrer innsending: Ja 

Kontroll-ref.: fodselsnummer 

  

Kontroll 05B Journal nr. dubletter 



Felt som inngår i kontrollen: Felt nr. 5 (PERSON_JOURNALNR) 

Beskrivelse: Kontrollere om det er flere forekomster av samme journal nr. Feltet er obligatorisk.  

Feilmelding: Journal nr. forekommer flere ganger. Korriger for eventuelle feilføringer. 

Feil hindrer innsending: Ja 

Kontroll-ref.: Journalnr 

 

Kontroll 06 Alder under 18 år 

Felt som inngår i kontrollen: Utledet felt (ALDER) 

Beskrivelse: Kontroller at deltakeren er 18 eller over (ALDER >= 18). 

Feilmelding: Deltakeren ((ALDER) år) er under 18 år. 

Feil hindrer innsending: Ja 

Kontroll-ref.: boolsk 

 

Kontroll 07 Alder er 68 år eller over 

Felt som inngår i kontrollen: Utledet felt (ALDER) 

Beskrivelse: Kontroller at deltakeren er under 68 år (ALDER < 68). 

Feilmelding: Deltakeren ((ALDER) år) er 68 år eller eldre. 

Feil hindrer innsending: Nei 

Kontroll-ref.: boolsk 

 

Kontroll 08 Kjønn 

Felt som inngår i kontrollen: Felt nr. 7 (KJONN) 

Beskrivelse: Kontrollere at feltet er utfylt med gyldig kode, (1 = Mann eller 2 = Kvinne). Feltet 

er obligatorisk 



Feilmelding: Korrigér kjønn. Fant '(KJONN)', forventet én av '(Liste med gyldige 

koder)'. Mottakerens kjønn er ikke fylt ut, eller feil kode er benyttet. Feltet er obligatorisk å fylle 

ut. 

Feil hindrer innsending: Ja 

Kontroll-ref.: kode i kodeliste 

 

Kontroll 09 Sivilstand 

Felt som inngår i kontrollen: Felt nr. 8 (EKTSTAT) 

Beskrivelse: Kontrollere at feltet er utfylt med gyldig kode, (1 = Ugift, 2 = Gift, 3 = Samboer, 

4 = Skilt/separert eller 5 = Enke/enkemann). Feltet er obligatorisk 

Feilmelding: Korrigér sivilstand. Fant '(EKTSTAT)', forventet én av '(Liste med gyldige 

koder)'. Mottakerens sivilstand/sivilstatus ved siste kontakt med sosial-/NAV-kontoret er ikke 

fylt ut, eller feil kode er benyttet. Feltet er obligatorisk å fylle ut. 

Feil hindrer innsending: Nei 

Kontroll-ref.: kode i kodeliste 

 

 

Forsørgerplikt 

Kontroll 10 Forsørgerplikt for barn under 18 år i husholdningen. Gyldige verdier 

Felt som inngår i kontrollen: Felt nr. 91 (BU18) 

Beskrivelse: Kontrollere at feltet er utfylt med gyldig kode, (1 = Ja eller 2 = Nei). Feltet er 

obligatorisk 

Feilmelding: Korrigér forsørgerplikt. Fant '(BU18)', forventet én av '(Liste med gyldige koder)'.  

Det er ikke krysset av for om deltakeren har barn under 18 år, som deltakeren (eventuelt 

ektefelle/samboer) har forsørgerplikt for, og som bor i husholdningen ved siste kontakt. Feltet er 

obligatorisk å fylle ut. 

Feil hindrer innsending: Ja 

Kontroll-ref.: kode i kodeliste 



 

Kontroll 11 Det bor barn under 18 år i husholdningen. Mangler antall barn. 

Felt som inngår i kontrollen: Felt nr. 91 (BU18), Felt nr. 92 (ANTBU18)  

Beskrivelse: Kontrollere at hvis (BU18) = (1 = Ja) så skal (ANTBU18) > 0. Feltet er 

obligatorisk 

Feilmelding: Det er krysset av for at det bor barn under 18 år i husholdningen som mottaker 

eller ektefelle/samboer har forsørgerplikt for, men det er ikke oppgitt hvor mange barn 

'(ANTBU18)' som bor i husholdningen. Feltet er obligatorisk å fylle ut når det er oppgitt at det 

bor barn under 18 år i husholdningen. 

Feil hindrer innsending: Ja 

Kontroll-ref.: hvis kode i kodeliste så boolsk 

 

Kontroll 12 Det bor barn under 18 år i husholdningen. 

Felt som inngår i kontrollen: Felt nr. 91 (BU18), Felt nr. 92 (ANTBU18)  

Beskrivelse: Kontrollere at hvis (ANTBU18) > 0 så skal (BU18) = (1 = Ja). Feltet er 

obligatorisk 

Feilmelding: Det er oppgitt (ANTBU18) barn under 18 år som bor i husholdningen som 

mottaker eller ektefelle/samboer har forsørgerplikt for, men det er ikke oppgitt at det bor barn i 

husholdningen. Feltet er obligatorisk å fylle ut når det er oppgitt antall barn under 18 år som bor i 

husholdningen. 

Feil hindrer innsending: Ja 

Kontroll-ref.: hvis boolsk så kode i kodeliste 

 

Kontroll 13 Mange barn under 18 år i husholdningen. 

Felt som inngår i kontrollen: Felt nr. 92 (ANTBU18)  

Beskrivelse: Kontrollere at (ANTBU18) < 10. 

Feilmelding: Antall barn (ANTBU18) under 18 år i husholdningen er 10 eller flere, er dette 

riktig? 



Feil hindrer innsending: Ja 

Kontroll-ref.: boolsk 

 

 

Kvalifiseringsprogram 

Kontroll 14 Dato for registrert søknad ved NAV-kontoret. 

Felt som inngår i kontrollen: Felt nr. 10 (REG_DATO)  

Beskrivelse: Kontrollere at feltet er en gyldig dato. 

Feilmelding: Feltet for 'Hvilken dato ble søknaden registrert ved NAV-kontoret?' mangler 

utfylling eller har ugyldig dato (REG_DATO). Feltet er obligatorisk å fylle ut. 

Feil hindrer innsending: Ja 

Kontroll-ref.: dato 

 

Kontroll 15 Dato for fattet vedtak om program (søknad innvilget) 

Felt som inngår i kontrollen: Felt nr. 11 (VEDTAK_DATO)  

Beskrivelse: Kontrollere at feltet er en gyldig dato. 

Feilmelding: Feltet for 'Hvilken dato det ble fattet vedtak om program (søknad innvilget)' 

mangler utfylling eller har ugyldig dato (VEDTAK_DATO). Feltet er obligatorisk å fylle ut. 

Feil hindrer innsending: Ja 

Kontroll-ref.: dato 

 

Kontroll 16 Dato for når deltakeren begynte i program (iverksettelse). 

Felt som inngår i kontrollen: Felt nr. 12 (BEGYNT_DATO)  

Beskrivelse: Kontrollere at feltet er en gyldig dato. 



Feilmelding: Feltet for 'Hvilken dato begynte deltakeren i program? (iverksettelse)' mangler 

utfylling eller har ugyldig dato (BEGYNT_DATO). Feltet er obligatorisk å fylle ut. 

Feil hindrer innsending: Ja 

Kontroll-ref.: dato 

 

Kontroll 19 Kvalifiseringsprogram i annen kommune 

Felt som inngår i kontrollen: Felt nr. 141 (KVP_KOMM) 

Beskrivelse: Kontrollere at feltet er utfylt med gyldig kode, (1 = Ja eller 2 = Nei). Feltet er 

obligatorisk 

Feilmelding: Feltet for 'Kommer deltakeren fra kvalifiseringsprogram i annen kommune?' er 

ikke fylt ut, eller feil kode er benyttet (KVP_KOMM). Feltet er obligatorisk å fylle ut. 

Feil hindrer innsending: Ja 

Kontroll-ref.: kode i kodeliste 

 

Kontroll 20 Kvalifiseringsprogram i annen kommune. Kommunenummer 

Felt som inngår i kontrollen: Felt nr. 141 (KVP_KOMM), Felt nr. 142 

(KOMMNR_KVP_KOMM) 

Beskrivelse: Kontrollere at hvis (KVP_KOMM) er utfylt med (1 = Ja) så skal 

KOMMNR_KVP_KOMM være én av (Liste med gyldige kommunenummer). Feltet er 

obligatorisk. 

Feilmelding: Deltakeren kommer fra kvalifiseringsprogram i annen kommune 

(KOMMNR_KVP_KOMM), men kommunenummer mangler eller er ugyldig. Feltet er 

obligatorisk å fylle ut. 

Feil hindrer innsending: Ja 

Kontroll-ref.: hvis kode i kodeliste så kode i kodeliste 

 

Kontroll 20a Fra kvalifiseringsprogram i annen bydel i Oslo. 



Felt som inngår i kontrollen: Felt nr. 1 (KOMMUNE_NR), Felt nr. 143 (KVP_OSLO) 

Beskrivelse: Kontrollere at hvis (KOMMUNE_NR) er utfylt med (0301 = Oslo) så skal 

(KVP_OSLO) være én av (1 = Ja eller 2 = Nei). Feltet er obligatorisk. 

Feilmelding: Manglende/ugyldig utfylling for om deltakeren kommer fra kvalifiseringsprogram 

i annen bydel. Feltet er obligatorisk å fylle ut for Oslo. 

Feil hindrer innsending: Nei 

Kontroll-ref.: hvis kode i kodeliste så kode i kodeliste 

 

 

Ytelser 

 

Kontroll 21 Ytelser de to siste månedene før registrert søknad ved NAV-kontoret 

Felt som inngår i kontrollen: Felt nr. 151 (YTELSE_SOSHJELP), Felt nr. 152 

(YTELSE_TYPE_SOSHJ) 

Beskrivelse: Kontrollere at hvis (YTELSE_SOSHJELP) er utfylt med (1 = Sosialhjelp) så skal 

(YTELSE_TYPE_SOSHJ) være én av (2 = Sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold eller 3 

= Supplerende sosialhjelp). Feltet er obligatorisk. 

Feilmelding: Feltet for 'Hadde deltakeren i løpet av de siste to månedene før registrert søknad 

ved NAV-kontoret en eller flere av følgende ytelser?' inneholder ugyldige verdier. 

Feil hindrer innsending: Ja 

Kontroll-ref.: hvis kode i kodeliste så kode i kodeliste 

 

 

Økonomisk sosialhjelp 

Felt som inngår i kontrollene nedenfor:  

Felt nr. 201 (KVP_MED_ASTONAD) 

Felt nr. 202 (KVP_MED_KOMMBOS), 



Felt nr. 203 (KVP_MED_HUSBANK), 

Felt nr. 204 (KVP_MED_SOSHJ_ENGANG), 

Felt nr. 205 (KVP_MED_SOSHJ_PGM), 

Felt nr. 206 (KVP_MED_SOSHJ_SUP) 

Utledede felt: 

(ER_INGEN_UTFYLT) = sann hvis ingen av (KVP_MED_KOMMBOS), 

(KVP_MED_HUSBANK), (KVP_MED_SOSHJ_ENGANG), (KVP_MED_SOSHJ_PGM), 

(KVP_MED_SOSHJ_SUP) er utfylt, ellers usann 

(ER_ALLE_BLANKE) = sann hvis verdiene til alle (KVP_MED_KOMMBOS), 

(KVP_MED_HUSBANK), (KVP_MED_SOSHJ_ENGANG), (KVP_MED_SOSHJ_PGM), 

(KVP_MED_SOSHJ_SUP) er 0 eller blank, ellers usann 

 

Kontroll 26 Mottatt økonomisk sosialhjelp, kommunal bostøtte eller Husbankens bostøtte i 

tillegg til kvalifiseringsstønad i løpet av ÅÅÅÅ 

Felt som inngår i kontrollen: Felt nr. 201 (KVP_MED_ASTONAD) 

Beskrivelse: Kontrollere at feltet er utfylt med gyldig kode, (1 = Ja eller 2 = Nei). Feltet er 

obligatorisk 

Feilmelding: Feltet for 'Har deltakeren i ÅÅÅÅ i løpet av perioden med kvalifiseringsstønad 

også mottatt økonomisk sosialhjelp, kommunal bostøtte eller Husbankens bostøtte?', er ikke 

utfylt eller feil kode (KVP_MED_ASTONAD) er benyttet. Feltet er obligatorisk å fylle ut. (Liste 

med gyldige koder) 

Feil hindrer innsending: Ja 

Kontroll-ref.: kode i kodeliste 

 

Kontroll 27 Mottatt økonomisk sosialhjelp, kommunal bostøtte eller Husbankens bostøtte i 

tillegg til kvalifiseringsstønad i løpet av ÅÅÅÅ. Svaralternativer. 

Felt som inngår i kontrollen: Felt nr. 201 (KVP_MED_ASTONAD) 

Beskrivelse: Gi feilmelding hvis (KVP_MED_ASTONAD) = (1 = Ja) og 

(ER_INGEN_UTFYLT) er sann. Feltet er obligatorisk 

Feilmelding: Svaralternativer for feltet 'Har deltakeren i ÅÅÅÅ i løpet av perioden med 

kvalifiseringsstønad mottatt økonomisk sosialhjelp, kommunal bostøtte eller Husbankens 

bostøtte?' har ugyldige koder. Feltet er obligatorisk å fylle ut. Det er mottatt støtte. (Liste over 

felt og verdi for utfylte alternativer) 



 

Beskrivelse: Gi feilmelding hvis (KVP_MED_ASTONAD) = (2 = NEI) og 

(ER_ALLE_BLANKE) er usann. Feltet er obligatorisk 

Feilmelding: Svaralternativer for feltet 'Har deltakeren i ÅÅÅÅ i løpet av perioden med 

kvalifiseringsstønad mottatt økonomisk sosialhjelp, kommunal bostøtte eller Husbankens 

bostøtte?' har ugyldige koder. Feltet er obligatorisk å fylle ut. Det er IKKE mottatt støtte. (Liste 

over felt og verdi for utfylte alternativer) 

 

Feil hindrer innsending: Ja 

Kontroll-ref.: tilpasset 

 

 

Stønad 

Felt som inngår i kontrollene nedenfor: 

Felt nr. 211 (STMND_1 ), 

Felt nr. 212 (STMND_2 ), 

Felt nr. 213 (STMND_3 ), 

Felt nr. 214 (STMND_4 ), 

Felt nr. 215 (STMND_5 ), 

Felt nr. 216 (STMND_6 ), 

Felt nr. 217 (STMND_7 ), 

Felt nr. 218 (STMND_8 ), 

Felt nr. 219 (STMND_9 ), 

Felt nr. 2110 (STMND_10), 

Felt nr. 2111 (STMND_11), 

Felt nr. 2112 (STMND_12), 

Felt nr. 22 (KVP_STONAD) 

Utledede felt: 

(HAR_VARIGHET) = sann hvis én av (STMND_1 - STMND_12) er utfylt med gyldig verdi 

ellers usann 

(STONAD_OK) = sann hvis (KVP_STONAD) ikke er blank ellers usann 

(MAX_STONAD_SUM) = 235000 

(MIN_STONAD_SUM) = 8000 

 



Kontroll 28 Måneder med kvalifiseringsstønad. Gyldige koder. 

Felt som inngår i kontrollen: (HAR_VARIGHET) 

Beskrivelse: Gi feilmelding hvis (HAR_VARIGHET) er usann. Feltet er obligatorisk.  

Feilmelding: Det er ikke krysset av for hvilke måneder mottakeren har fått utbetalt 

kvalifiseringsstønad (KVP_STONAD) i løpet av rapporteringsåret. Feltet er obligatorisk å fylle 

ut. 

Feil hindrer innsending: Ja 

Kontroll-ref.: tilpasset 

 

Kontroll 29 Kvalifiseringssum mangler eller har ugyldige tegn. 

Felt som inngår i kontrollen: (STONAD_OK) 

Beskrivelse: Gi feilmelding hvis (STONAD_OK) er usann. 

Feilmelding: Det er ikke oppgitt hvor mye mottakeren har fått i 

kvalifiseringsstønad (KVP_STONAD) i løpet av året, eller feltet inneholder andre tegn enn tall. 

Feltet er obligatorisk å fylle ut. 

Feil hindrer innsending: Nei 

Kontroll-ref.: tilpasset 

 

Kontroll 30 Har varighet, men mangler kvalifiseringssum. 

Felt som inngår i kontrollen: (HAR_VARIGHET) og (STONAD_OK) 

Beskrivelse: Gi feilmelding hvis (HAR_VARIGHET) er sann og (STONAD_OK) er usann. 

Feilmelding: Det er ikke oppgitt hvor mye mottakeren har fått i 

kvalifiseringsstønad (KVP_STONAD) i løpet av året, eller feltet inneholder andre tegn enn tall. 

Feltet er obligatorisk å fylle ut. 

Feil hindrer innsending: Nei 

Kontroll-ref.: tilpasset 



 

Kontroll 31 Har kvalifiseringssum, men mangler varighet. 

Felt som inngår i kontrollen: (STONAD_OK), (KVP_STONAD), (HAR_VARIGHET) 

Beskrivelse: Gi feilmelding hvis (STONAD_OK) er sann og 0 < (KVP_STONAD) og 

(HAR_VARIGHET) er usann. 

Feilmelding: Mottakeren har fått i kvalifiseringsstønad (KVP_STONAD) i løpet av året, men 

mangler utfylling for hvilke måneder stønaden gjelder. 

Feil hindrer innsending: Nei 

Kontroll-ref.: tilpasset 

 

Kontroll 32 Kvalifiseringssum på kr 235000,- eller mer. 

Felt som inngår i kontrollen: (STONAD_OK), (MAX_STONAD_SUM), (KVP_STONAD) 

Beskrivelse: Gi feilmelding hvis (STONAD_OK) er sann og (MAX_STONAD_SUM) < 

(KVP_STONAD). 

Feilmelding: Kvalifiseringsstønaden (KVP_STONAD) som deltakeren har fått i løpet av 

rapporteringsåret overstiger Statistisk sentralbyrås kontrollgrense på kr. 

(MAX_STONAD_SUM) 

Feil hindrer innsending: Nei 

Kontroll-ref.: tilpasset 

 

Kontroll 33 Kvalifiseringsstønad på kr 8000,- eller lavere. 

Felt som inngår i kontrollen: (STONAD_OK), (KVP_STONAD), (MIN_STONAD_SUM) 

Beskrivelse: Gi feilmelding hvis (STONAD_OK) er sann og (KVP_STONAD) <= 

(MIN_STONAD_SUM). 

Feilmelding: Kvalifiseringsstønaden (KVP_STONAD) som deltakeren har fått i løpet av 

rapporteringsåret er lavere enn Statistisk sentralbyrås kontrollgrense på kr. 

(MIN_STONAD_SUM) 



Feil hindrer innsending: Nei 

Kontroll-ref.: tilpasset 

 

 

Program 

Kontroll 36 Status for deltakelse i kvalifiseringsprogram per 31.12.ÅÅÅÅ. Gyldige verdier. 

Felt som inngår i kontrollen: Felt nr. 24 (STATUS)  

Beskrivelse: Kontrollere at feltet er utfylt med gyldig kode, (1 = Deltakeren er fortsatt i program 

(skjema er ferdig utfylt), 2 = Deltakeren er i permisjon fra program (skjemaet er ferdig utfylt), 3 

= Deltakeren har fullført program eller avsluttet program etter avtale (gjelder ikke flytting), 4 = 

Deltakerens program er varig avbrutt på grunn av uteblivelse (gjelder ikke flytting), 5 = 

Deltakerens program ble avbrutt på grunn av flytting til annen kommune eller 6 = Kun for Oslos 

bydeler: Deltakeren flyttet til annen bydel før programperioden var over)). Feltet er obligatorisk. 

Feilmelding: Korrigér status. Fant '(STATUS)', forventet én av '(Liste med gyldige koder)'. 

Feltet er obligatorisk å fylle ut. 

Feil hindrer innsending: Ja 

Kontroll-ref.: kode i kodeliste 

 

Kontroll 37 Dato for avsluttet program (gjelder fullførte, avsluttede etter avtale og varig 

avbrutte program, ikke for permisjoner) (DDMMÅÅ). 

Felt som inngår i kontrollen: Felt nr. 24 (STATUS), Felt nr. 25 (AVSL_DATO), 

Beskrivelse: Kontrollere at hvis (STATUS) er én av (3, 4 eller 5) så skal (AVSL_DATO) være 

en gyldig dato 

Feilmelding: Feltet for 'Hvilken dato avsluttet deltakeren programmet?' Må fylles ut dersom det 

er krysset av for svaralternativ (3, 4 eller 5) under feltet for 'Hva er status for deltakelsen i 

kvalifiseringsprogrammet per 31.12.ÅÅÅÅ'? 

Feil hindrer innsending: Ja 

Kontroll-ref.: hvis kode i kodeliste så dato 



 

Kontroll 38 Fullførte/avsluttede program – til hvilken situasjon gikk deltakeren? Gyldige 

verdier. 

Felt som inngår i kontrollen: 

Felt nr. 24 (STATUS), 

Felt nr. 261 (AVSL_ORDINAERTARB), 

Felt nr. 262 (AVSL_ARBLONNSTILS), 

Felt nr. 263 (AVSL_ARBMARK), 

Felt nr. 264 (AVSL_SKOLE), 

Felt nr. 265 (AVSL_UFORE), 

Felt nr. 266 (AVSL_AAP), 

Felt nr. 267 (AVSL_OK_AVKLAR), 

Felt nr. 268 (AVSL_UTEN_OK_AVKLAR), 

Felt nr. 269 (AVSL_ANNET), 

Felt nr. 2611 (AVSL_UKJENT), 

Beskrivelse: Gi feilmelding hvis (STATUS) = (3 = Deltakeren har fullført program eller 

avsluttet program etter avtale (gjelder ikke flytting)) og ingen av (AVSL_*****) er utfylt. 

Feilmelding: Feltet 'Ved fullført program eller program avsluttet etter avtale (gjelder ikke 

flytting) – hva var deltakerens situasjon umiddelbart etter avslutningen'? Må fylles ut dersom det 

er krysset av for svaralternativ 3 = Deltakeren har fullført program eller avsluttet program etter 

avtale (gjelder ikke flytting) under feltet for 'Hva er status for deltakelsen i 

kvalifiseringsprogrammet per 31.12.ÅÅÅÅ'? 

Feil hindrer innsending: Ja 

Kontroll-ref.: tilpasset 

Kontroll 39 Fullførte/avsluttede program – til hvilken inntektskilde gikk deltakeren? 

Gyldige verdier. 

Felt som inngår i kontrollen:  

Felt nr. 24 (STATUS),  

261 (AVSL_ORDINAERTARB),  

262 (AVSL_ARBLONNSTILS),  

263 (AVSL_ARBMARK),  

264 (AVSL_SKOLE),  

265 (AVSL_UFORE),  

266 (AVSL_AAP),  

267 (AVSL_OK_AVKLAR),  

268 (AVSL_UTEN_OK_AVKLAR),  

269 (AVSL_ANNET),  



2611 (AVSL_UKJENT), 

2612 (AVSL_VIKTIGSTE_INNTEKT), 

Beskrivelse: Gi feilmelding hvis (STATUS) = (3 = Deltakeren har fullført program eller 

avsluttet program etter avtale (gjelder ikke flytting)) og ingen av (AVSL_*****) er utfylt. 

Feilmelding: Feltet 'Hva var deltakerens viktigste inntektskilde umiddelbart etter avslutningen? 

Må fylles ut dersom det er krysset av for svaralternativ 3 = Deltakeren har fullført program eller 

avsluttet program etter avtale (gjelder ikke flytting) under feltet for 'Hva er status for deltakelsen 

i kvalifiseringsprogrammet per 31.12.ÅÅÅÅ'? 

Feil hindrer innsending: Ja 

Kontroll-ref.: kode i kodeliste 

 

 


