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Målbilder Pådriver for forenkling

Tilrettelegger for 

innovasjon

Ledende utvikler og 

forvalter av registre

Foretrukken utvikler og 

forvalter av fellesløsninger

Senter for 

informasjonsforvaltning



Brønnøysundregistrene

• Vi utvikler og driver digitale tjenester som 

effektiviserer, samordner og forenkler dialogen med 

det offentlige for privatpersoner og virksomheter

• Vi driver mange av landets viktigste registre og har 

forvaltningsansvaret for Altinn 

Vi gjør det enklere for 
alle å forholde seg til 

det offentlige

06.03.2018Lars Peder Brekk



Norge:

• Nasjonale registre med oppdatert informasjon

• Deling av data på tvers av sektorer

• Høy grad av tillit til offentlig sektor



«Offentlig og privat samarbeid er det 
viktigste området for digitaliseringen 

av Norge.»

Arild Haraldsen i Digi.no 8 sept 2017  
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4 millioner

privatpersoner
1 million 

virksomheter

Skjema og tjenester på tvers av ulike forvaltningsnivåer

Arbeid

og

velferd

Skole og
utdanning

Justis Helse
Bolig og

eiendom

Sam-

ferdsel

Kultur

og fritid

Skatter 

og 

avgifter

Altinn tjenesteplattform

Metadata

‘Åpne data'

Historiske

data

Grunndata

(registere)

en digital infrastruktur som knytter sammen offentlige registre, 

statlige etater, kommuner, virksomheter og innbyggereLars Peder Brekk 06.03.2018
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Oslo Rådhus 1960-tallet



A-meldingen – innlevering gjennom elektronisk kanal



Slipp data fri

… og husk GDPR …



Samtykkefunksjonalitet

Brukeren gir samtykke til at en tredjepart får midlertidig innsynsrett på et 

spesifikt sett med opplysninger om brukeren som tidligere er innhentet

Med brukerens samtykke vil det automatisk bli gitt en tidsbegrenset 

leserettighet for en eller flere definerte Altinn-tjenester











Milliardgevinster for brukerne og for privat og offentlig sektor



Hva skal til for å få til mer gjenbruk
mer deling av data?



Nærmere målet om kun én gang



Leveranse 1



innovation@altinn



Innovation@altinn - En møteplass for tjenesteeiernes 
innovasjonsmiljøer og markedets teknologimiljøer

Aktiviteter

Muliggjører

Altinn DigitalØkosystemer med 
API’er

Bot’er og 
automatisering

Fremtidens Govtech
«Åpenhet for styrket offentlig-
privat samarbeid i et digitalt 

Norge»

2017 2018

Kunnskapsdeling og 
læring i nettverk

«GovTech Sprints»

2017 • 2018

Idé- og 
konseptutvikling

2018



Hva om.. 
… vi kan gå fra 3 uker til 3 minutter for å 
registrere et selskap? 

Hva om vi kan tilby næringslivet en åpen 
- intelligent - datadrevet plattform som 
tilrettelegger for næringsutvikling?



Kjapt eksempel fra en av brukerhistoriene:

«Sverre» skal etablere et nytt IT-selskap og han benytter en 
APP (utviklet av et privat norsk selskap) som henter data 

fra både privat og offentlig sektor.



Sverre logger seg på app-løsningen 
via BankID. 

Løsningen sjekker om han ønsker å 
drive fra sin folkeregistrerte adresse.

Basert på dette, får Sverre opp de 
organisasjonstypene som kan passe 
selskapet hans.

Ønsker du å drive 
bedriften på 

folkeregistrert
adresse? 

Ja

Nei

Deretter legger Sverre inn hva han 
planlegger å drive med.

IT

Hva skal du drive med?

OK

Tilleggsinformasjon

Stifter selskapet alene

Skal være enestyrer

OK

Enkeltmannsforetak

Aksjeselskap

Ansvarlig selskap

Annet

60 000

Aksjekapital

NOK

OKHan blir deretter bedt om å navngi 
selskapet sitt. 

HolloWorldIT

OK

Bedriftens navn: Tilgjengelighet:

Bedriftsnavn

Varemerke

Domene

OK

Navnets tilgjengelighet sjekkes, og 
Sverre får beskjed at det er 
tilgjengelig både som bedriftsnavn, 
varemerke og domene. 

Sverre oppgir så om han stifter 
selskapet alene og om skal være 
enestyrer.

Han velger aksjeselskap, og legger 
inn aksjekapital.
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Sverre blir deretter spurt om han 
ønsker å generere standardisert 
stiftelsesdokument og vedtekter. 
Dette takker han ja til. 

Sverre takker ja til proaktiv hjelp og 
til bruk av banktjenester.

Dokumentene blir generert, og 
Sverre får mulighet til å lese 
gjennom og endre før godkjenning.

Han får opp en liste av banker 
basert på hvilken bank han er kunde 
i.

Sverre betaler enkelt via VIPPS. 

Ønsker du å generere 
stiftelsesdokument 

og vedtekter?

Ja

Nei

Endre

Godkjenn

Stiftelsesdokument og 
vedtekter er generert. Du 

kan lese gjennom og endre 
før godkjenning.

Bruk av tjenester

Ønsker å samtykke til hjelp 
fra Brønnøysundregistrene

Ønsker å benytte 
banktjenester

OK

Tilbake får han med en gang et 
organisasjonsnummer, og beskjeden 
at selskapet er blitt opprettet.

Husk å betale inn 
aksjekapital!

Betal med VIPPS

< Rediger Sammendrag

Til: Min aksjekapitalkonto

Send

Klar til å sende kr 60.000,00    13:43

Visa x.xx12 (Gebyr: kr 60,00)

Innbetaling av aksjekapital.

Gratulerer, ditt selskap er 
blitt opprettet! 

Org.nummer: 123 456 789

Til min oversikt

Sverre får en notifikasjon om å 
huske å betale aksjekapitalen.

Lars Peder Brekk06.03.2018



Fra tradisjonelle løsninger over vann …



Til at norske bedrifter nå er verdensledende på løsninger under vann …



Takk for meg!


