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Informasjon om personer i virksomheten

Informasjon om virksomheten

Omdanning fra økonomisk transaksjon til skatt på arbeidskraft

Omdanning av økonomiske transaksjoner til skatt på omsetning

Digitalt økosystem for etterlevelse
Områder hvor det er viktig å etablere ubrutte digitale kjeder  verifisert informasjon på tvers av aktør
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HMS-kort - status
SMSØ 17. juni 2022 



Fremtidens HMS-kort skal være funksjonelt og ivareta både 
brukerne og forvaltningens behov. Det skal innebære en effektiv 

utnyttelse av ressurser og sikre etterlevelsen av arbeidsmiljøloven. 
Ordningen skal minimere muligheten for misbruk og ivareta den 
enkelte arbeidstakers rettigheter. Gjennom ordningen utnyttes 

fremtidige økosystemer i stor grad og forslaget bidrar til å oppnå 
FNs bærekraftsmål.



Hvordan skal vi jobbe?

Kunnskap om Dagens løsning, historisk utvikling og regelverk

Skape forståelse og felles platform i arbeidsgruppa

Forstå målet med arbeidet

Behovskartlegging
Hvilke brukerbehov har vi – bred kartlegging

Hvorfor er disse behovene viktig – skape forståelse i arbeidsgruppa og generell 
kunnskapsplattform

Konsept/løsninger

Verifisere eventuelle ideer knyttet til bruk av økosystemet

legge frem anbefaling for arbeidstilsynet

Idéer Utprøving Anbefaling





• Vi brukte mye tid på denne. Vi 
ser likevel at hvilke behov vi 
ønsker at en privat kjøper har, 
muligens er farget av vår
bakgrunn. Dvs. «mannen i gata» 
har kanskje ikke helt disse
behovene.

• Det blir derfor viktig at vi tar 
hensyn til både hva vi ønsker i
etterlevelsesperspektiv og hvilke
behov privat kjøper i
alminnelighet har.



• Vi skilte ut de forskjellige 
rollene på byggeplassen og 
kartla behov.



• Ut fra en hypotese om at dersom vi kan 
finne de virkelig gode grunnene til at den 
ansatte på byggeplassen selv ønsker å bruke 
HMS-kortet og opplever viktighetene av at 
det er et gyldig/riktig kort vil vi få en mengde 
mennesker som kontrollerer riktigheten av 
kortet startet vi med å se den ansattes 
behov.

• De oransje lappene th er 
tilleggsinformasjon vi ikke er helt sikre på 
hvor/hvordan bør plasseres.

• Vi ser også på den ansatte ut fra hvilke 
roller hen kan ha på byggeplassen



Veien videre
– samle, 
strukturere, 
og prioritere
behovene



Arbeidsgruppe ID



• I samarbeid med Bygg- og 
anleggsbransjen har vi sett på 
hvordan vi kan løse behovet for 
sikker ID på arbeidsplassen.

Legge til rette for 
at økosystemet 
kan sikre riktig 
identitet



• For at vi skal kunne utnytte 
digitaliseringen må vi sikre at 
dataene er knyttet til riktig person.

• Gevinstbildet for digitalisering er 
avhengig av i hvilken grad det er 
mulig å etablere sikkerhet for 
dataenes kvalitet.

Risiko i en digital 
hverdag



Etablering av 

sammenhengende 

tjenester som sikrer 

konsistens – én historie

Fokus på høy 

datakvalitet

Skape digitale data

Tilrettelegging for 

integrasjon av regelverk i 

egne systemer

Brukeren i sentrum
Deling og gjenbruk 

av data

Hva er viktig at arbeidsgruppen finner svar på?

Krav til datakvalitet – brukerne gjør 

ingen selvstendig vurdering av 

folkeregisterets opplysninger

Hvordan skaper vi sikkerhet 

knyttet til identitet i et digitalt 

økosystem
Hvordan kan vi følge 

opp identitetskontrollen i 

et digitalt økosystem





ID-kontroll
Første demo☺



Utgangspunkt
for avlesning

av ID-kort



• Alle må ha mulighet til å kunne 
dokumentere sin norske ID

• Alle må ha mulighet til å kunne få digital ID 
på høyt sikkerhetsnivå

• Holdes noen utenfor vil vi møte 
utfordringer knyttet til mulighetsrommet for 
gjenbruk av informasjon 

• Risikoen knyttet til falske identiteter må 
tettes for at vi skal kunne realisere 
gevinstene av digitalisering fullt ut

Forutsetninger for 
at vi skal lykkes



• Hvorfor er falske identiteter en 
utfordring

• Hvilke virkemidler kan vi bruke

• Alle må ha mulighet til å kunne 
identifisere seg

Innhold




