
Tilgjengeliggjøring av 
seriøsitetsopplysninger
Status nå



Behov: 
• Det helhetlige ansvaret for seriøsitetsinformasjon, på tvers av kilde og bruker, må legges ett sted.

• Fullmakt/samtykke setter fortsatt begrensninger

• Hjemler setter fortsatt begrensninger

• Etatsrammen setter fortsatt begrensninger

• Seriøsitetssjekkene bruker forskjellig grunnlag for å sjekke like tilfeller

• Behov for at tilgjengeliggjøring av seriøsitetsopplysninger løses helhetlig av an betrodd tredjepart, på tvers av kilde og bruksmønster

• Vi må bort fra punktløsninger! Vi lager i og for seg gode punktløsninger som f.eks eBevis, men å lage ordninger fra grunnen av for kun ett bruksmønster er lite 
heldig

• Behov for at en tredjepart tar ansvar for

• Det juridiske

• Det organisatoriske

• Det semantiske

• Det tekniske



Samarbeid med Brreg og Digidir
• Arbeider med et felles målbilde/konsept for tilgjengeliggjøring av 

seriøsitetsinformasjon

• Et eget organ etter mal fra EFF (A-ordningen)

• Presentert av skattedirektøren på SMK nylig

• ASD og NFD har diskutert saken



HåndtverkerportalForbruker/proff 
portaler

• Grensesnitt/API

• Påkobling

• Veiledning

• Avtaler

• ..

• .

Deling av seriøsitet i dag 

E-bevis



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



Fellesløsning for seriøsitetsinformasjon

• Grensesnitt/API

• Påkobling

• Grensesnitt/API

• Påkobling

• Avtaler 

• Veiledning

• Tilrettelegging

• ..

E-bevis

HåndtverkerportalForbruker/proff 
portaler

Samhandling med fellesløsning



Målbilde for seriøsitetsinformasjon

BrukBearbeiding og tilrettelegging

Tjenester tilpasset 

brukstilfeller

Forbrukere

• Sammenstille 
informasjon 
fra flere kilder

• Felles-
funksjonalitet, 
tjenester og 
grensesnitt

Fellesløsning for 

seriøsitetsinfo

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 SFU

Skjerpet tilleggsskatt

DistribusjonForvaltning

Andre kilder til seriøsitetsinfo.

Myndighetsutøvelse i offentlig og kommunal 
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 fellesløsninger

Pesto

E-bevis


