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Organisering og mål

Forenklingsprosjektet er organisert i NFD med mandat for 
hele forvaltningen:

– Konkret, tidfestet og ambisiøst mål for forenkling: 

Besparelse på 10 mrd. kroner årlig for næringslivet, i perioden 2017-
2021!

-- Oppnådde 15 mrd. kroner i perioden 2012-2017

-- En rekke forenklingspunkter i Regjeringsplattformen

– Sterk politisk støtte

– Fokus på fremdrift og resultater, ikke rapportering/utredning

– Nært samarbeid/kommunikasjon med næringslivet og dets 
organisasjoner



Bokføring Regnskap
Rappor-
tering

Års-
regnskap

Selv-
angivelse

Skatte-
oppgjør

Ressursbruk for å oppfylle lover og forskrifter: 60 mrd. kr i 2011

70 % gjelder bokføring, regnskap, mva og skatt

Reguleringer:
200 lover 

2000 forskrifter

Viktige oppgaver 
for næringslivet Tilsyn: 50 +

Tilsynsordninger: 
250 +

Vår oppgave er å bidra til at næringslivet får en enklest mulig reise gjennom 

lover og forskrifter gitt at det opprettholdes forsvarlig kontroll.



Forenkling for næringslivet er en del av:
- Konkurransekraft for norske arbeidsplasser (forenkling etc.)
- Enklere hverdag for folk flest (tidstyvprosjekt, enklere regelverk, digitalisering) 
- Produktivitetskommisjonen(innovasjon, forenkling, effektivitet etc.)

Næringsliv:
-Reduserte kostnader

-Effektivitet

-Konkurransekraft

Forvaltning:
- Kontroll

- Kvalitet

-Effektivitet

Innbyggere:
-Tilgjengelighet

-Effektivitet

-Tilfredshet

-Lavere
tidsbruk/kostnader



Vi skal identifisere og løfte gode 
forslag for rask gjennomføring 

Venstrefil

Høyrefil

Besluttet 
gjennomført m/ verdi

Nettside

Næringsorg. 

Stortinget 

Mange enkeltinnspill 
privat og politisk

Internasjonale 
erfaringer

Tiltak på gang i 
forvaltning

Egne tiltak

Filtrering
Gruppering
Vurdering
Definering 

Verdi /nytte

Muligheter
• Mange forslag gir gode tiltak
• Tett dialog med næringslivet
• Stram i metode, men uformell

Utfordringer 
• Tid, absolutt og relativt 
• Sprik i forvaltningen mht. innsats/motivasjon
• Holdninger, samarbeidsvilje og forståelse

Til
beslutning

Under vurdering



Vårt arbeid skal føre til handling, 
ikke rapporter

Fem hovedveier til forenkling

• Ved å fjerne, redusere, slå sammen eller forbedre og modernisere regelverket

• Forenkle prosedyrene for å oppfylle regelverket

• Informasjonsutveksling og samarbeid mellom myndighetsområder og -nivåer

• Utvikle IKT-tjenester og -løsninger

• Tilby bedre veiledning og informasjon

En ekstra vei: Påpeke ineffektivitet i forvaltningen!



Forenklingsvisjoner (1):

✓ ”Et selskap skal kunne etableres, driftes og avvikles elektronisk”  Sep. 2012 

(✓) ”Altinn som moderne plattform for kommunikasjon og tjenester mellom 
forvaltning( stat og kommune) og næringsliv”   Okt. 2013

• ”Europas beste system for kommunikasjon og rapportering mellom næringsliv og          
forvaltning”    Okt. 2013

✓ ”Det skal kreves gode grunner for å pålegge næringslivet nye byrder” Nov. 2013

(✓) ”Regelverket for næringslivet skal være aktuelt og moderne, og kun gjelde de 
områdene det er nødvendig å regulere”   Aug. 2014



Forenklingsvisjoner (2):

• ”Det store markedet for offentlige anskaffelser skal fungere effektivt og bidra til  
vekst i næringslivet”    Okt. 2014 

(✓) ”Alle tjenester for næringslivet skal digitaliseres og oppleves som moderne og 
effektive” Nov. 2014

• ”Småselskapene  skal ha en optimal juridisk struktur og enkle bokførings- og 
regnskapsregler” Jan. 2015

• "Sanntids elektronisk registrering og rapportering og ikke etterkontroll"   Jan. 2016

• "Forvaltningen må samarbeide digitalt med viktige bransjer i næringslivet" Jan. 
2017



Visjon: "Europas beste system for kommunikasjon og 
rapportering mellom næringsliv og forvaltning."

Hva er dette?   

Full elektronisk flyt i kjeden bokføring, regnskap, ansatte, lønn, arbeidsgiveravgift, skattetrekk, mva-
rapportering og oppgjør, årsregnskap, selvangivelse og skatteoppgjør

Fordrer: 

e-skattekort, e-levering mva, A-ordningen, e-uttrekk SSB, e-årsregnskap, e-signatur, e-faktura, e-momssplitt, 
e-id, e-selvangivelse 

Alle etater med rapportering fra næringslivet må digitalt inn i kjeden!

Vil kreve:

Mye arbeid, diplomati, politisk gjennomføringskraft, samt noe penger

Vil gi:  

Reduksjon av kostnader for næringsliv og forvaltning, sterkt konkurransefortrinn næringsliv og en moderne 
forvaltning, reduksjon svart økonomi/falske fakturaer, moderne bokføring-, regnskap- og selskapslovgivning.



Forenklingsarbeidets mål er at..

• ..det skal bli enklere å starte næringsvirksomhet

• ..det skal bli enklere å drive næringsvirksomhet

• ..kravene til drift skal skille mellom små og store bedrifter

• ..det skal tilstrebes en ny serviceholdning både i tid og form

• ..etterspurt informasjon fra forvaltningen skal finnes ett sted, den skal være 
relevant og komme hurtig 

• ..bidra til at det ikke innføres nye byrder for næringslivet uten at konsekvensene 
er grundig vurdert

• ..digitalisering er hovedregelen, samme data skal rapporteres kun én gang og 
data skal deles i forvaltning og næringsliv



Forenklingsstatistikk fra 2011 til august 2017 

Regjering
Gjennomførte

tiltak
Tiltak under

gjennomføring
Årlig kostnads-

reduksjon

Rødgrønn 41 19 5,6 mrd. kr

Regjeringen
Solberg

75 26 9,6 mrd. kr



Vi står oss godt sammenlignet med andre land, 
men har mye å gå på!

• Verdensbankens ”Doing Business”: Norge er blant verdens minst byråkratiske land og 
Tollvesenet toppet logistikkrangering i 2014

• Verdensbankens ”The Worldwide Governance Indicators”: Norge ligger i front sammen med 
noen få andre land mht. myndighetenes effektivitet

• Tillit:  Sammen med de andre nordiske land ligger vi helt i front

• Tilgang til informasjon: Med Enhetsregisteret ligger vi helt i front når det gjelder åpne data 
for næringslivet ifølge Open Company Data Index

• Digitalisering: Med Altinn er vi på topp for næringslivet, men henger etter på innbyggerdelen

• Digital konkurranseevne 2016: Ifølge EU( Digital Economy and Society Index) ligger vi som en 
god nummer to bak Danmark men  foran Nederland og Sverige. Ifølge "State of the digital 
region" ligger vi best an i forhold til våre 8 naboer.

• Konsekvensutredninger mht. nye lover og regler: Har Regelråd (siden 04/2016) i likhet med 
andre sammenlignbare land. 

• Reduksjonsmål og måloppnåelse:  Vi er på linje med sammenlignbare land, og på vei forbi!



Gjennomført Under gjennomføring Nye tiltak 2017 Mål

Vi er i mål, men krevende 
beslutninger og mye arbeid gjenstår for å klare neste mål

12,7 mrd.

2+ mrd.
- Ny runde på aksjeloven og 

regnskapsloven 

- Samtykkebaserte løsninger i Altinn

- Løsninger for Finansbransjen

- SAFIR

- Digitalisering service og svartider

15 mrd.

- Revidert aksjelov

- Fritak revisjon

- Aksjelov

- e-faktura stat

- Bokf.std.styret

- Originalkvitteringer reise

- A-ordningen

- e-faktura kommune

- Oppbevaringsplikt

- Plan- og bygn.lov

- Off. anskaffelser runde 1

- Elektronisk stiftelse

- Selvang. enkle forhold

- Digitalisering av skjema

- Skatteforvaltn.lov

- Tre teknologinøytrale lover

- E-tinglysing eiendom

- Utsatt mva ved import

- Regelrydding NFD

- Fellestjeneste bygg på Altinn

- Digitalisering av utleggstrekk

- Samtykkebasert lånesøknad

- Elektronisk tilbudsprosess off. anskaffelser

- Oppdatering regnskapslov

2,5 mrd.

?



DSOP-Prosjektportefølje 

I gang:

• Samtykkebasert lånesøknad

• Kontrollinformasjon

• Konkursbehandling 

• Selskapsetablering

• Signaturrett og prokura

• Uførevedtaket fra NAV

14

Aktuelle kandidater fra innovasjonstrakten:

• Dødsbohåndtering

• BSU håndtering

• Brukerstyrt gjenbruk av økonomisk informasjon

• Inntektsopplysninger til livselskapene

• Samtykkeregister

• Historisk log over siganturrett og prokura

• Levebevis



Større prosjekter i forenklingsarbeidet fremover:

Prosjekter som er besluttet, men krever oppfølging:

- Gjennomføring 2. bølge av digitalisering

- Utnyttelse av data i offentlige registre for å redusere rapportering og gi ny næringsvirksomhet

- Informasjonsforvaltning i staten, først felles datakatalog

- Ny digital skattemelding for hele næringslivet

Ikke besluttede prosjekter hvor vi er delaktige som initiativdeltagere:

- Digital samhandling med privat sektor – Finansbransjen

- Digital samhandling havbruk og fiske, olje og offshore, landbruk

- E-faktura stat og kommune, så for alle

- Felles digitale løsninger for kommunene og ikke bare enkeltinitiativer

- Harmonisering av skatt- og mva-regler

- Vurdering av tilsyn og tilsynsordninger mht planlegging og samarbeid

- Samordning av tvangsinnfordring generelt 

- Digitalisering/forenklinger i NAV
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