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Før vi starter

• Utbetaler årlig 30 milliarder kroner i utdanningsstøtte (lån og stipend)

• Mer av støtten er stipend for de som ikke bor hos foreldrene

• Tildeler basert på bostatus oppgitt av kunden selv

• Kontrollerer i etterkant at bostatus stemmer - leiekontrakter sendes inn



Fra visjon 

til innovasjon



VISJON

Lånekassen skal bli oppfattet som den 

mest moderne offentlige virksomheten i Norge



Med skytjenestene kom AIs renessanse



What’s in it for us?

MÅL

I 2020 har vi enklere, raskere og kundetilpasset digital 

dialog med kundene.

STRATEGI

Vi skal effektivisere driften for å finansiere utvikling.



Kunnskap er roten til alt godt

Skape ideer og velge case – del og forstå, ML 101

Gjennomføre – tverrfaglig samarbeid – internt og eksternt

Industrialisere – AI-orientert arkitektur og utviklingsprosess



Case: 
Smart utvelgelse til 
Bokontroll



Tidligere bokontroller

30-50 000 studenter sender inn leiekontrakt eller tilsvarende

4,6 – 5,4 prosent kunne ikke dokumentere at de bodde borte 

24–36 mill. kroner i besparelse på at lån ikke blir omgjort til stipend

8,5 mill. kroner  i administrative kostnader for Lånekassen

} Unødvendig tidsbruk 

for mange ærlige 

studenter

- Mye manuelt arbeid

for Lånekassen

+



Kan vi kontrollere færre og avdekke like mange?

F(x)X Y?

Klassisk programmeringstenkemåte



Kan vi kontrollere færre og avdekke like mange?

Maskinlæringstenkemåte:

ML algoritme

Fasit

Egenskaper X1-n

F(X1-n) = % for Fasit



Forbered dataene

= hent, vask og velg

F

F

F Prediksjon

Modell

Data

Bygg, tren og test

modell Kjør modell

Monitorer og revider

Gjennomføring



Hvilke egenskaper har forklaringskraft?

• 56 features testet i PoC, 42 juridisk godkjent, 37 brukt i endelig modell

• Datagrunnlag fra 2 tidligere års kontroller delt inn i treningssett og testsett

ID Fornavn Etternavn Alder Kjønn Kom-

mune

Sivil-

status

Inntekt Tatt i

kontroll

1523 Per Olsen 21 M 1467 1 0’ 0

2101 Kari Hansen 19 K 1325 1 150’ 0

6521 Ola Jensen 21 M 1654 0 21’ 1

2215 Anne Persen 23 K 1658 2 0’ 0

Features Målvariabel

Forbered dataene

= hent, vask og velg

Forsørger-

Inntekt

Antall

søsken

Ikke lov

- Effekt av tidligere bokontroll

- Søknadstidspunkt relativt til oppstart

Barn

Samboer

Ikke

relevant



Modelltype

Gradient Boosting type modell.

Basert på beslutninstrær

Predikerer en sannsynlighet for feil bostatus

Bygg, tren og test 

modell

Kjønn = 
Mann

Ja Nei

Bostatus = 
Borte

Formue < 10’ 
kr

P=30%

Inntekt = 0 
kr

Antall søsken > 
3

P=12%

NeiJaJa Nei

Alder < 23 
år

(osv...)P=78%

NeiJa

NeiJa

P=34%P=70% P=10%

NeiJa

Trening:

1. Forsøker et nytt “tilfeldig” beslutningstre.

2. Kverner all data og måler hvor godt man treffer.

3. Nytt beslutningstre blir en fast del av

modellen hvis modellen da treffer bedre.



Tuning av modellen – i skyen

• Hyperparametere styrer hvordan modellen trener seg opp

• Gridsearch kjører mange runder med trening og validering for 
å finne optimal konfigurasjon 

• Leide maskin med 72 kjerner og 144GB minne i Azure for 
350 kr per dag

Bygg, tren og test 

modell



Lage uttrekk til Bokontroll 2018
Prediksjon

Modell

Data

Kjør modell

58 000 potensielle kandidater for kontroll

Ramme: Alder og avstand

15 000 kunder

plukket ut fra toppen av 

listen generert av ML-

modellen

10 000 kunder

tilfeldig valgt 

kontrollgruppe

43% kontrollert



Resultater

Økt kundeopplevelse for 33 000 studenter

57% færre manuelle kontroller

Dobbelt treffrate i ML-utvalg vs kontrollutvalg 
(tross i at kontrollgruppen valgte først)

?% av uriktig bostatus avdekket

Færre kontrollerte gir også 
færre henvendelser

PoC: Vi kan kontrollere 25% av kundene og fortsatt 

finne 7 av 10 som har oppgitt feil bostatus



Fra første gjennomføring
til industrialisering



Nytt paradigmeskifte i programvarearkitektur

Object oriented architecture

Service oriented architecture

AI oriented architecture

• Data aquisition

• Business 
understanding

• Initial modeling

Experiment

• Modeling + testing

• Continous
Integration

• Continous
deployment

Dev
• Continous delivery

• Data feedback 
loop

• System + model
monitoring

Ops



Skyplattformene setter fart på paradigmeskiftet 

• For generelle behov

• Tilgjengelig som API

• Innebygget i SaaS-tjenester

Ferdigtrente 
modeller

• Lavere terskel for å ta i bruk avanserte algoritmerRammeverk

• Bedre og mer effektiv utvikling og forvaltning av ML-modeller etc

• Støtte for å administrere livssyklusen til domenespesifikke modellerStøtteverktøy

• Enorm tilgang på regnekraft

• Rask skalering og tilpasning etter behov

Kraftig 
infrastruktur



Alltid ekstern drift av 

kjerneløsninger

2008-2015 

Modernisering av 

kjerneløsninger

2012

Privat sky for 

kjerneløsninger

2014

Administrative løsninger 

fortløpende satt ut i skyen

2015

Ny sourcingstrategi.

Sky-først som delstrategi

SKY 

FØRST

2016-17

Ny samhandlingsplattform

2017

Utprøving av kunstig 

intelligens

2019
Kjerneløsninger i 

offentlig sky


