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Informasjon om nytt eksamenssystem for 
jegerprøven 
 
Miljødirektoratet har inngått ny avtale med Enovate AS om drift av eksamenssystemet for 
jegerprøven fra og med 1. januar 2023.  
 
Vi ønsker allerede nå å informere om noen endringer som vil tre i kraft fra årsskiftet. Det 
kommer mer informasjon og tilbud om opplæring senere i høst. 
 
Dersom det er noen av dere som har lyst til å være med å teste den nye løsningen allerede nå, 
med Enovate til stede, så kan dere melde interesse på support@enovate.no 

Oppgradert brukergrensesnitt for kommunen 
Kommunen vil få nytt og forbedret brukergrensesnitt for å administrere eksamen. Pålogging kan 
gjøres både fra PC og nettbrett. 
 
Den kommuneansvarliges oppgaver er å:  

 godkjenne kandidater til eksamen 
 fastsette tid og sted for eksamen  
 gjennomføre eksamen (kan overlates til en testleder) 
 opprette testledere 

 
  

Alle kommuner 
 
   
 

 
 
Trondheim, 08.08.2022 
 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 
2022/6618 

Saksbehandler: 
Tonje Stubsjøen Kvaløy 
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Utkast til design for kommuneansvarlig: 
 

 
 

Eksamenskandidatene tar med sin egen enhet på eksamensdagen 
Det vi har fått mest tilbakemeldinger på fra kommunene de siste årene er at det ikke lenger er 
tilgang på datamaskiner i kommunene for å gjennomføre eksamen. Mange skoler har ikke lenger 
datasaler og det er ikke alle kommuner som har kursrom med datamaskiner lenger.  
 
Kandidatene skal fra 1. januar 2023 laste ned jegerprøveappen fra Google Play eller Appstore til  
sin mobil eller sitt nettbrett. I denne appen skal de: 

 Registrere seg for jegerprøven 
 Følge med på kursstatus og se oppmøte på samlinger 
 Laste ned kursbevis 
 Betale eksamensavgift 
 Gjennomføre eksamen 
 Laste ned diplom for bestått eksamen 

 
Kommunen bør i god tid før 1. januar planlegge hvordan deltakerne skal få tilgang til Wi-Fi i 
eksamenslokalet. Det er mulig å gjennomføre eksamen med mobilnett, men det bør i 
utgangspunktet være tilgang til Wi-Fi. Mange vil nok også møte opp med nettbrett som kun har 
mulighet for Wi-Fi. 
 
Eksamensavgiften betales med kort, faktura eller vipps i jegerprøveappen. Dersom kandidaten 
ikke har betalt får ikke vedkommende startet eksamen, men det er da mulig å betale i appen fra 
eksamenslokalet. For de som betaler på forhånd reserveres beløpet på konto og beløpet blir 
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Utkast til design for kommuneansvarlig:

II Miljø-
direktoratet Jegerprøveeksamen - Kommuneansvarlig Donald Duck V

Andeby Kommune

Tidligere gjennomførte eksamener Godkjenning av kandidater Gjennomfør eksamen

Navn Brukernavn Kurssamltnger Kursarrangør Godkjenn for eksamen

Ola Nordrnanti JEGER-1 9 av 9 fullført Natur og miljø • Fiern knndidnten

Nasse Nøff JEGER-2 7 av 9 fullført AOF 0 Fjern kandoaten

Mikke Mus JEGER-3 9 av 9 fullført Andeby skole • Fjern kandidaten

Espen Askeladden JEGER-4 3 a v 9 fullført Setermoen leir 0 Fjern kandidaten

Mamma Mø JEGER-5 3 av 9 fullført 0 F;ern kandidaten

2 kandidater godkjent

3 kandidater venter på godkjenning

Eksamenskandidatene tar med sin egen enhet på eksamensdagen
Det vi har fått mest tilbakemeldinger på fra kommunene de siste årene er at det ikke lenger er
tilgang på datamaskiner i kommunene for å gjennomføre eksamen. Mange skoler har ikke lenger
datasaler og det er ikke alle kommuner som har kursrom med datamaskiner lenger.

Kandidatene skal fra 1. januar 2023 laste ned jegerprøveappen fra Google Play eller Appstore til
sin mobil eller sitt nettbrett. I denne appen skal de:

• Registrere seg for jegerprøven
• Følge med på kursstatus og se oppmøte på samlinger
• Laste ned kursbevis
• Betale eksamensavgift
• Gjennomføre eksamen
• Laste ned diplom for bestått eksamen

Kommunen bør i god tid før 1. januar planlegge hvordan deltakerne skal få tilgang til Wi-Fi i
eksamenslokalet. Det er mulig å gjennomføre eksamen med mobilnett, men det bør i
utgangspunktet være tilgang til Wi-Fi. Mange vil nok også møte opp med nettbrett som kun har
mulighet for Wi-Fi.

Eksamensavgiften betales med kort, faktura eller vipps i jegerprøveappen. Dersom kandidaten
ikke har betalt får ikke vedkommende startet eksamen, men det er da mulig å betale i appen fra
eksamenslokalet. For de som betaler på forhånd reserveres beløpet på konto og beløpet blir
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først trukket i det øyeblikket eksamen starter. Betaling kan kanselleres helt frem til eksamen 
starter. Det samme gjelder for faktura. Det betyr at vi unngår de situasjonene hvor kandidatene 
har betalt med faktura for tett opp til eksamen og der beløpet ennå ikke er registrert i 
eksamenssystemet. Nå "aktiveres" fakturakravet idet eksamen starter, noe vi håper skal gjøre det 
enklere for kommunen å administrere eksamen.  
 
Vi tror det blir en bedre brukeropplevelse for deltakerne å bruke jegerprøveappen på sin egen 
enhet til alt de trenger for å gjennomføre jegerprøveeksamen. 
 
Foreløpig design i jegerprøveappen: 
 

 

Håndtering av muligheten for juks ved bruk av egen enhet 
Muligheten for å jukse på eksamen er større ved bruk av egen enhet. Testleder vil få opp varsel i 
sitt brukergrensesnitt dersom det foregår annen aktivitet på kandidatens enhet under eksamen. 
Dette kan f.eks være at kandidaten går ut av appen, tar skjermbilde av spørsmål eller at det 
startes videokommunikasjon.  
 
Ulike typer avvik kan ha ulik alvorlighetsgrad. Noen avvik er i en kategori som er så alvorlige at 
eksamen pauses med en gang, mens andre ansees å være mindre alvorlige og angis kun som en 
informasjon til testleder. Samtidig vil summen av de ikke ikke-alvorlige avvikene hele tiden 
summeres slik at de når en grense og eksamen pauses. Når eksamen pauses må testleder ta 
stilling til om avvikene er så alvorlige at eksamen skal underkjennes og betraktes som juks. Det er 
derfor viktig å merke seg at testleder får en større myndighet på vegne av kommunen enn de har 
i dag. Det vil komme en veiledning til hvordan ulike typer avvik skal håndteres. 
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Håndtering av muligheten for juks ved bruk av egen enhet
Muligheten for å jukse på eksamen er større ved bruk av egen enhet. Testleder vil få opp varsel i
sitt brukergrensesnitt dersom det foregår annen aktivitet på kandidatens enhet under eksamen.
Dette kan f.eks være at kandidaten går ut av appen, tar skjermbilde av spørsmål eller at det
startes videokommunikasjon.

Ulike typer awik kan ha ulik alvorlighetsgrad. Noen awik er i en kategori som er så alvorlige at
eksamen pauses med en gang, mens andre ansees å være mindre alvorlige og angis kun som en
informasjon til testleder. Samtidig vil summen av de ikke ikke-alvorlige awikene hele tiden
summeres slik at de når en grense og eksamen pauses. Når eksamen pauses må testleder ta
stilling til om awikene er så alvorlige at eksamen skal underkjennes og betraktes som juks. Det er
derfor viktig å merke seg at testleder får en større myndighet på vegne av kommunen enn de har
i___d_g_g. Det vil komme en veiledning til hvordan ulike typer awik skal håndteres.
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Obligatorisk for jegerprøveinstruktørene å bruke eksamenssystemet 
Det blir obligatorisk for instruktørene å bruke eksamenssystemet for å administrere sine kurs og 
føre oppmøte på samlinger. Dette gjelder også for de instruktørene som underviser på kurs i regi 
av skoleverket og forsvaret. Det betyr at de ikke lenger kan levere oppmeldingsskjema på papir til 
kommunen, og skjemaet skal ikke lenger brukes fra 1. januar 2023. Overføring av kursrapport til 
studieforbundene foregår også elektronisk fra eksamenssystemet.  
 
Det er Enovate som skal tildele brukernavn og passord til de instruktørene som er autorisert av 
Miljødirektoratet. 

Liste over autoriserte jegerprøveinstruktører 
Vi er dessverre gjort kjent med at lista over autoriserte instruktører er brukt til salg og reklame, 
noe som er i strid med personvernregelverket. Vi har derfor besluttet å ta bort lista fra nettsidene 
til Jegerregisteret. De kommuneansvarlige vil få tilgang til lista over autoriserte instruktører i 
eksamenssystemet med samme søkefunksjon som finnes hos Jegerregisteret i dag.   
 

Vi ser frem til nytt og forbedret eksamenssystem, og en god og brukervennlig løsning for 
kandidater og kommuner. 

Hilsen 
Miljødirektoratet 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Knut Morten Vangen Tonje Stubsjøen Kvaløy 
seksjonsleder seniorrådgiver 
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https://jegerproveeksamen.no/wp-content/uploads/2021/02/Liste-over-kursdeltakere-som-har-fullf%C3%B8rt-obligatorisk-kurs.pdf
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