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Behov for deling av opplysninger 

• Generelt økt behov for opplysninger fra Skatteetaten til flere områder

• Forslag til endring av taushetsplikt overfor annen offentlig myndighet

• Deling av opplysninger for å vurdere virksomheters seriøsitet 

• Ikke et spørsmål om, men hvordan…

• FIN vurderer endret taushetsplikt

• Bruksområder for seriøsitetsinformasjon:

• Anskaffelser og kontraktsoppfølging 

• Privatkjøp

• Myndighetsutøvelse 



Helhetlig tilnærming til seriøsitetsinformasjon

• Det er behov for seriøsitetsinformasjon fra flere myndigheter og kilder

• Skatteetaten ønsker felles standardisert løsning for deling

• fra Skatteetaten

• fra alle myndigheter og kilder

• Løsningen må være effektiv for alle parter:

• De som deler opplysninger 

• De som skal bruke opplysninger

• De opplysningene gjelder 



Forutsetninger for god samhandlingsevne 

Politiske føringer

Organisatorisk

• Relevante og oppdaterte opplysninger Semantikk

Teknologi

• Rettslig grunnlag for deling og bruk Juridisk

• A-krimstrategi

• Aktørenes ansvar og forpliktelser

• Effektive løsninger for deling og bruk



NADOBE

HåndtverkerportalForbruker/proff 
portaler

• Grensesnitt/API

• Påkobling

• Veiledning

• Avtaler

• ..

• .

Samhandling uten fellesløsning?



Fellesløsning for seriøsitetsinformasjon

• Grensesnitt/API

• Påkobling

• Grensesnitt/API

• Påkobling

• Avtaler 

• Veiledning

• Tilrettelegging

• ..

E-bevis

HåndtverkerportalForbruker/proff 
portaler

Samhandling med fellesløsning?



Konseptskisse for seriøsitetsinformasjon

BrukBearbeiding og tilrettelegging

Tjenester tilpasset 

brukstilfeller

Forbrukere

• Sammenstille 
informasjon 
fra flere kilder

• Felles-
funksjonalitet, 
tjenester og 
grensesnitt

Fellesløsning for 

seriøsitetsinfo

E-bevis

Håndtverker
-portal

Tjeneste X

X

Sluttbrukere

Offentlige innkjøpere

Private virksomheter

SKEs kilder til

seriøsitetsinfo.

A-melding

Skatteinfo / melding

Restanser &

Skatteattest

Registerføringer

MVA-opplysninger

Betalingsavtaler

Kontraktsregister

Forhøyet tilleggsavgift?

DistribusjonForvaltning

Andre kilder til seriøsitetsinfo.

Myndighetsutøvelse i offentlig sektor

Grense for SKEs 

behandlingsansvar

?

• Sammenstille og 

filtrere innhold

• Autentisere og 

autorisere bruk

• Utlevere i tjenester 

og grensesnitt

• …

SKEs tilrettelegging av 

seriøsitetsinformasjon 

Tjenester/brukere ikke benytter fellesløsning



• Vurdering av taushetsplikten i FIN

• Skatteetaten utvikler ny løsning for deling

• Altinn utreder sin rolle som evt. fellesløsning

• Difi videreutvikler e-bevis (offentlige anskaffelser)

Videre arbeid med seriøsitetsinformasjon




