
Rammeverk for seriøsitetsinformasjon

Felles oppdrag til Brønnøysundregistrene og Skatteetaten 



Rammeverket skal beskrive forutsetninger for en felles løsning for 

deling av seriøsitetsinformasjon med flere målgrupper og med 

opplysninger fra flere ulike kilder.  

− Overordnet beskrivelse av målgruppene

− Oversikt over aktuelle opplysningstyper, og hvor de kan hentes fra 

− Vurdering av det rettslige grunnlaget for løsningen, inkludert behov for regelverksendringer 

− Beskrivelse av organisatoriske ansvarsforhold, forvaltningsansvar, og forslag til plassering av ansvar

− Kort om teknisk løsning og arkitekturvalg 

Oppdraget



Formålet med å dele seriøsitetsinformasjon

− stenge useriøse og kriminelle ute fra markedet

− sikre næringslivet like konkurransevilkår

− redusere skatte- og avgiftsunndragelser

− la virksomheter dokumentere at de er seriøse

Formålet med rammeverket 

− å sikre at seriøsitetsopplysninger deles på en måte som ivaretar behovene til virksomhetene, 
datakildene og sluttbrukerne 

− sikre tillit, omdømme og godt personvern

− beskrive en løsning som er helhetlig, effektivt og skalerbar

− identifisere utfordringer og peke på tiltak innenfor juridiske, semantiske, organisatoriske og tekniske 
nivå. 



Foreløpige vurderinger

− Behov for felles standardisert løsning for deling

− Behov for informasjon fra flere kilder

− Løsningen må kunne tilrettelegges for ulike sluttbrukere med ulike behov 

− Offentlige og private virksomheter

− Forbrukere 

− Det må etableres en egen forvaltning som tar det overordnede ansvaret for ordningen

− Det offentlige skal ikke tolke opplysningene, men forklare hva de betyr i egen kontekst

− Opplysningene skal primært tilgjengeliggjøres for ulike tilrettelegger som kan sikre at opplysningene blir tatt i bruk hos 

egne brukere

− Det må etableres egen lovhjemmel til å innhente, sammenstille og videreformidle seriøsitetsopplysninger fra ulike kilder



SluttbrukereDatakilde

• Identifisere og 

sammenstille egne 

opplysninger

• Beskrive egne 

opplysninger

• Forvalte egne 

tjenester og 

grensesnitt for 

tilgjengeliggjøring

• Autentisere og 

autorisere bruk av 

egne tekniske 

løsninger

Oppdragsopplysninger

Arbeidsgiveravgift

Restanser

Registerføringer

MVA-opplysninger

Konkursopplysninger

Firmaattest

Regnskapsdata

Tilretteleggere

Private

Offentlige

Forbrukerportal

eBevis

Tolker og presenterer 
opplysningene for 
sine brukere 

Forbrukere

Offentlige 
Virksomheter

Private virksomheter

Forvaltnings-

organ

• Ansvarlig for ordningen

• Kontaktpunkt for ordningen

• Sammenstille opplysninger 
fra flere kilder 

• Sikre god formidling 

• Sikre dataminimering

• Etablere og forvalte 
samarbeid – avtaler, 
samhandling 

Roller og ansvar i rammeverket 



Takk for oppmerksomheten!
david.norheim@brreg.no

mailto:david.norheim@brreg.no

