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• Samme informasjon som i dag
• Men mer brukervennlig
• Selvbetjent
• Automatisk
• Lettere tilgjengelig
• Fortolkede resultater i nær sanntid



Anbefalt av Byggenæringens Landsforbund



DIFI vurderer å anbefale bruk av Registerinfo,
også i andre bransjer enn byggenæringen



Oppfølging av store utbyggingsprosjekter



Direktoratet for byggkvalitet med ny sentral
godkjenning fra januar 2016



Offentlige innkjøp heldigitaliseres fra 2018
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Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet
punkt 11:
 Etablere ordning som gjør det lettere å kontrollere om

leverandører er seriøse



Skatteetatens strategier:





Opprettholde høy kvalitet og tilgjengelighet i tjenestene
Forenkle for små næringsdrivende
Redusere arbeidslivskriminalitet
Samarbeide tettere med offentlige etater, næringsliv og
andre land
 Samordne etatens data og registre og forbedre kvalitet og
tilgjengelighet



I 2025 ser næringslivet verdien av et økt samarbeid med Skatteetaten
for å sikre egne konkurransevilkår og et velfungerende arbeidsmarked.
Byrden er redusert fordi Skatteetatens informasjonsinnhenting er godt
tilpasset næringslivets prosesser og informasjonsstrømmer.
Næringslivet erfarer at Skatteetaten har god kunnskap om deres
prosesser og forståelse for deres behov. Skatteetaten har vært en
pådriver for å redusere næringslivets kostnader.



Markedet for svart økonomi er betydelig svekket.
Skatteunndragelser får umiddelbare konsekvenser.

Gjennom Skatteetatens slagkraftige samarbeid med andre aktører
opplever kriminelle reelle hindringerfor å organisere og ekspandere
sin virksomhet. Internasjonale avtaler og tiltak utnyttes effektivt for
åforhindre skatteunndragelser og sikre skattefundamentet.
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Leverandøren (firmaet det skal gis opplysninger om) delegerer
fullmakt for innsyn i registerinfo til kunden.
Fullmakten står åpen så lenge innsynet skal vare.
Delegering er et forhold mellom kunde og leverandør, uavhengig av
Skatteetaten



Kunden logger inn i Altinn og fyller ut et enkelt skjema om hvilke
opplysninger han skal ha



Skjemaet sendes til Skatteetaten, som henter fra opplyningene og
returnerer dem til leverandørens meldingsboks i Altinn



Kunden kan deretter hente opplysningene fra leverendørens
meldingsboks






Opplysninger i nær sanntid
I hele kontraktsperioden
Tilgjengelig direkte for den enkelte kunde
Når det er behov
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