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Elektronisk betaling av jegerprøvegebyret
Jegerprøvegebyret skal nå betales via Miljødirektoratet sin elektroniske betalingsløsning.
Registrering av kandidater
For å imøtekomme behov og ønske fra kommunene om å slippe å registrere inn alle kandidatene i
eksamenssystemet, må alle kandidatene nå registrere seg selv på www.jegerprøveeksamen.no/forkandidater. Det er et absolutt krav at alle kandidater må registrere seg selv med navn, adresse,
personnummer, e-post og telefon før de kan avlegge eksamen. Etter registrering får kandidatene
tilsendt brukernavn og passord på SMS og e-post for å logge seg inn på «Min side» på
www.jegerprøveeksamen.no/logg-inn. Kandidaten kan endre registrerte opplysninger på «Min side».
Jegerprøvegebyret skal betales via «Min side», og det finnes to alternativer for betaling:
1. Betaling med bank/-kredittkort
Dette er en ordinær netthandel som Miljødirektoratet ønsker at flest mulig skal benytte.
Kandidatene kan velge å få tilsendt kvittering på e-post og/eller SMS etter fullført betaling. Kort
som kan benyttes er VISA og MasterCard. Det er ikke noe krav om at kortbetalers navn er det
samme som kandidatens navn. Det er derfor mulig for f.eks foreldre å betale for sine barn.
2. Generering av faktura
Denne løsningen er laget for å ta hensyn til dem som ikke har mulighet for å betale med kort.
Det genereres en faktura som blir tilsendt på SMS og/eller e-post, slik at betalingen blir
registrert på riktig kandidat. De gamle .pdf giroene som har vært i bruk til nå skal ikke
benyttes. Da det tar noe lengre tid før betalingen blir registrert på kandidaten i
eksamenssystemet ved betaling med faktura, må kandidaten ta høyde for å betale i god tid før
eksamen. Helst 10 dager før for å være sikker.
Når betalingen er registrert hos Miljødirektoratet, vil eksamenssystemet bli oppdatert med
betalingsopplysninger. Testleder og kommuneansvarlige vil på sine administrasjonssider se hvem
som har betalt og ikke.
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Kandidatene skal benytte samme brukernavn og passord på eksamensdagen som benyttes for
pålogging til «Min side». Dette vil gå fram av SMS og e-post som sendes til kandidaten. I tillegg må
dagens kode benyttes for pålogging til eksamen som tidligere. Mulighet for pålogging til eksamen
krever også at kandidaten er godkjent for eksamen av den kommuneansvarlige som tidligere og at
jegerprøvegebyret er betalt.
Oppdatert informasjon finnes på www.jegerprøveeksamen.no/kommune/support-og-hjelp/.
Felles innbetalinger
Noen kursarrangører har tidligere inkludert jegerprøvegebyret i kursavgiften og foretatt samlet
innbetaling for alle kandidatene. Dette vil ikke lenger være mulig med den nye løsningen. Alle må
registrere seg selv og betale via betalingsløsningen.
Overgangsordning
Miljødirektoratet vil fjerne tilgangen til .pdf fakturaer som har ligget tilgjengelig på
www.jegerprøveeksamen.no og www.miljødirektoratet.no da all betaling fremover skal gjøres via
den elektroniske betalingsløsningen. Da vi antar at enkelte kandidater kan komme med kvittert giro
en stund fremover, er det lagt til rette for at kommuneansvarlig og testleder foreløpig kan
godkjenne kvittering manuelt på sine administrasjonssider. Denne muligheten vil etter hvert
forsvinne.
Instruktørene kan registrere og administrere kurs i eksamenssystemet
Instruktørene kan registrere sine kurs og administrere deltakere på disse i eksamenssystemet. Det er
den kommuneansvarlige som nå må legge til instruktører i sin kommune som brukere i systemet, og
utstede brukernavn og passord. Hvordan dette skal gjøres finner du svar på i supportportalen fra
siden http://jegerproveeksamen.no/kommune/support-og-hjelp/. Sjekk at vedkommende er en
autorisert instruktør hos Jegerregistret før registrering. En oversikt over autoriserte instruktører
finnes på siden http://w2.brreg.no/jeger/instructor/ .
Det er frivillig for instruktørene om de vil ta i bruk dette systemet, men fordelene er at:


når kandidatene har registrert seg, kan instruktøren enkelt laste opp sine deltakere på kurs ved
å legge inn kandidatens personnummer. Alle opplysninger om kandidaten vil komme opp
automatisk.



Instruktøren kan registrere oppmøte for hver enkelt kandidat på samlingene og foreta en
elektronisk oppmelding av kandidater til eksamen uten ytterligere utfylling av «Liste over
kandidater som har fullført jegerprøvens obligatoriske kurs».



den kommuneansvarlige får en enklere administrasjon av eksamen.



instruktøren kan automatisk generere en ferdig kursrapport i .pdf etter endt kurs som kan
skrives ut og sendes studieforbundet.



Instruktøren kan automatisk generere skjemaet «Attestasjon for gjennomførte samlinger
obligatorisk kurs» til kandidatene.
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Det er viktig at instruktørene informerer om den nye ordningen rundt registrering og betaling når de
starter sine kurs. Det er laget et informasjonsskriv som instruktørene kan laste ned, skrive ut og
dele ut til sine kandidater. Informasjonsskrivet kan også benyttes av kommunen.
Informasjonsskrivet finnes på siden http://jegerproveeksamen.no/instruktorer/.
Hjelp og veiledning til ordningen finnes for øvrig på siden
http://jegerproveeksamen.no/kommune/support-og-hjelp/

Lykke til!

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur
Terje Qvam
seksjonsleder

Tonje Stubsjøen Kvaløy
seniorrådgiver

Kopi til:
Fylkesmenn
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