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1. HOVEDINNHOLD 

Nærings- og handelsdepartementet foreslår endringer i lov 3. juni 1994 nr. 15 om 

Enhetsregisteret (enhetsregisterloven) og i lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av 

foretak (foretaksregisterloven) med tilhørende forskrifter. Forslagene innebærer at 

reglene for hvem som skal underskrive elektroniske meldinger til Enhetsregisteret og 

Foretaksregisteret gjøres enklere. Konkret foreslår departementet at fullmakt til å 

signere meldingene elektronisk kan delegeres til en person som foretaket peker ut ved 

hjelp av administratorrettighetene i Altinn. Formålet med endringene er å legge til rette 

for økt elektronisk innsending av meldinger til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.  

Elektronisk innsending av meldinger til Brønnøysundregistrene forenkler hverdagen 

for aktørene i næringslivet og forkorter saksbehandlingstiden ved registrene. Det er 
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derfor blitt tilbudt elektronisk innsending til Foretaksregisteret siden desember 2006.  

Andelen elektroniske meldinger til Foretaksregisteret økte fra ca. 12 prosent i begyn-

nelsen av 2007, til ca. 36 prosent per mai 2009. Enhetsregisteret hadde i mai 2009 en 

meldingsinnkomst på ca. 45 prosent. Departementet har en målsetting om at andelen 

elektroniske meldinger skal ligge på 95 prosent innen utgangen av 2012, og økningen 

så langt er dermed lavere enn det Brønnøysundregistrene og Nærings- og handels-

departementet forventet da det ble åpnet for elektronisk innsending. Vi ønsker med 

dette forslaget å legge bedre til rette for å øke den elektroniske meldingsinnkomsten.  

For Enhetsregisteret foreslås det også endringer i underskriftsreglene ved innsending 

på papir som er regulert i enhetsregisterloven § 8 første ledd. For å få en bedre 

harmonisering med selskapsrettens regler, foreslås det at hele styret og signatur-

berettiget i en enhet skal kunne underskrive meldinger til Enhetsregisteret.  

Forslaget er en del av regjeringens handlingsplan for å redusere bedriftenes administra-

tive kostnader ”Tid til nyskaping og produksjon” som ble lagt frem i august 2008. 

Tiltaket er omtalt på side 123 i meldingen.  

Forslag til nye forskrifter inngår også i dette høringsnotatet. Høringsnotatet er 

utarbeidet i samarbeid med Brønnøysundregistrene. 

2. BAKGRUNN 

Et av de viktigste bidragene til forenkling for næringslivet er å legge til rette for 

elektronisk kommunikasjon med det offentlige. Elektroniske tjenester gjør kommunika-

sjon mellom det offentlige og bedriftene enklere og mindre ressurskrevende for begge 

parter. I regjeringens strategi for fornying av offentlig sektor er det slått fast at 

elektronisk kommunikasjon skal være den primære kanalen for både næringslivet og 

privatpersoners kontakt med offentlige myndigheter. Myndighetene har derfor i mange 

år jobbet aktivt for å utvikle gode elektroniske løsninger for næringslivet.  

For næringslivets innrapportering og kommunikasjon med det offentlige har myndig-

hetene utviklet Altinn-portalen. Alle tjenester fra det offentlige til næringslivet skal 

gjøres tilgjengelige her, slik at næringslivet har én nettportal for all rapportering og 

kommunikasjon med forvaltningen.  

Altinn-løsningen ble satt i full produksjon våren 2004. Per i dag har 23 statlige etater 

sluttet seg til Altinn-samarbeidet. Blant disse er de tre opprinnelige samarbeidspartene 

Brønnøysundregistrene, Skattedirektoratet og Statistisk sentralbyrå. Arbeids- og 

velferdsetaten (NAV) inngikk samarbeidsavtale i 2007. Om lag 1,3 millioner 

enkeltpersoner og 423 000 juridiske enheter er brukere av løsningen1.  

Brønnøysundregistrene har forvaltningsansvaret for Altinn (www.altinn.no), mens 

Nærings- og handelsdepartementet har det overordnete ansvaret for løsningen.  

I 2006 satte Brønnøysundregistrene i gang en prosess for å se nærmere på underskrifts-

kravene i regelverket for Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Formålet var å 

                                                 
1
 Tallene er hentet fra Brønnøysundregistrenes årsmelding 2008. 
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vurdere mulighetene for å forenkle kravene til hvem som må undertegne de elekt-

roniske meldingene som sendes inn. Målet var å legge til rette for en betydelig økning 

av antallet elektroniske meldinger til både Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. 

I et notat til departementet i 2007 skriver Brønnøysundregistrene at ”[å]rsaken til at 

innkomsten er for lav kan skyldes flere ting, men det er grunn til å anta at noe av 

problemet skyldes underskriftskravene for signering av meldinger til Enhetsregisteret og 

Foretaksregisteret. Reglene innebærer at alle de meldepliktige eller signaturberettigede må 

logge seg inn på Altinn for å kunne signere på meldingene til registrene. I et eksempel hvor 

hele styret er meldepliktig er sjansen relativt stor for at elektronisk innrapportering stopper 

opp ved at en eller flere av styremedlemmene ikke ser seg tjent med å logge seg på Altinn 

all den tid det synes enklere å signere en papirversjon.” 

Brønnøysundregistrene har tilbudt elektronisk innsending til Foretaksregisteret og 

Enhetsregisteret med signeringsløsning siden desember 2006. Andelen elektroniske 

meldinger til Foretaksregisteret økte fra ca. 12 prosent i begynnelsen av 2007 til ca. 27 

prosent i september 2008. Per mai 2009 var den elektroniske andelen ca. 36 prosent. 

Økningen i 2008 og 2009 har blant annet sammenheng med at det fra januar 2008 ble 

innført differensiert registreringsgebyr, som gjør det billigere å sende inn gebyrbelagte 

meldinger til Foretaksregisteret elektronisk enn på papir. Det er 500-1000 kroner å 

spare per melding avhengig av organisasjonsform og om det dreier seg om en første-

gangsregistrering eller en endringsmelding. 

For Enhetsregisteret har den elektroniske andelen økt fra 32 prosent ved utgangen av 

2008 til ca. 45 prosent i mai 2009. Både registrering, endring og sletting i 

Enhetsregisteret er gratis.  

Som nevnt er denne økningen en god del lavere enn det Brønnøysundregistrene og 

Nærings- og handelsdepartementet forventet da det ble åpnet for elektronisk 

innsending. Av den totale mengden meldinger som kommer inn til Enhetsregisteret og 

Foretaksregisteret har det vært mulig å sende inn om lag 80 prosent av meldingene 

elektronisk. Fra mai 2009 økte andelen som kan benytte elektroniske meldinger til om 

lag 90 prosent. Økningen er et resultat av at syv nye organisasjonsformer, herunder 

borettslag, stiftelser og eierseksjonssameier, er innlemmet i den elektroniske 

løsningen. Departementet har som nevnt en målsetting om at andelen elektroniske 

meldinger av de omtalte 90 prosent skal ligge på 95 prosent innen utgangen av 2012. 

Den elektroniske løsningen med innsending av meldinger ved bruk av elektronisk 

signatur i Altinn har høstet mange lovord fra brukerne. En spørreundersøkelse blant 

2000 daglige ledere viste at 80 prosent mener de sparer tid på bruk av Altinn ved 

offentlig skjemaarbeid. Likevel er tilbakemeldingene fra store brukergrupper som 

revisorer, advokater og regnskapsførere at underskriftskravene i enhetsregisterloven 

og foretaksregisterloven i seg selv utgjør en barriere for at foretakene skal ta i bruk den 

elektroniske løsningen. I motsetning til hva som gjelder for mange andre skjemaer i 

Altinn, åpner ikke loven for å delegere oppgaven med å signere meldinger til Enhets-

registeret og Foretaksregisteret til andre. Brukerne melder om at det er tungvint og 

tidkrevende å lære opp alle som må underskrive meldingen elektronisk (styre-

medlemmer, deltakere, signaturberettigede) i å bruke Altinn-løsningen.  
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For å nå målet om 95 prosent elektronisk innsending av meldinger foreslår Nærings- og 

handelsdepartementet endringer i gjeldende underskriftsregler. Departementet foreslår 

å endre enhetsregisterloven § 8 og foretaksregisterloven § 4-3. Disse bestemmelsene 

regulerer kravene til underskrift ved innsending til henholdsvis Enhetsregisteret og 

Foretaksregisteret.  

3. GJELDENDE RETT 

3.1 Om Enhetsregisteret og Foretaksregisteret 

Enhetsregisteret og Foretaksregisteret er en del av Brønnøysundregistrene, den 

sentrale forvaltningsetaten som har ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og 

registreringsordninger for næringslivet.  

Enhetsregisteret ble opprettet i 1995 og hører inn under Nærings- og handels-

departementet. Registerets virksomhet er nærmere regulert i lov 3. juni 1994 nr. 15 om 

Enhetsregisteret (enhetsregisterloven) og i forskrift 9. februar 1995 nr. 114 om 

registrering av juridiske personer m.m. i Enhetsregisteret (forskrift om registrering i 

Enhetsregisteret). Hovedformålet med Enhetsregisteret er å fremme effektiv utnyttelse 

og samordning av offentlige opplysninger om de ulike enhetene. Registeret inneholder 

grunndata om alle juridiske personer og andre enheter som har registreringsplikt i 

NAV Aa-registeret, Foretaksregisteret, Stiftelsesregisteret, Konkursregisteret, 

Merverdiavgiftsmanntallet, Statistisk sentralbyrås Bedrifts- og foretaksregister og i 

Skattedirektoratets register over etterskuddspliktige skatteytere (også kalt tilknyttede 

registre). Registreringsplikten omfatter blant annet staten, fylkeskommuner, 

kommuner, selskaper, samvirkeforetak, foreninger, stiftelser, verdipapirfond, 

enkeltpersonforetak og tingsrettslige sameier (se enhetsregisterloven § 4).  

Krav om registrering kan også følge av særskilt bestemmelse gitt i eller i medhold av 

lov. I tillegg kommer enheter som registrerer seg frivillig for å få organisasjons-

nummer. Gjennom registrering i Enhetsregisteret blir registreringsenhetene 

identifisert ved at de får tildelt et entydig organisasjonsnummer. Økningen av antall 

registrerte enheter i Enhetsregisteret har vært stor de siste årene, og behovet for 

organisasjonsnummeret som identifikator øker både i det offentlige og i det private. 

Ved årsskiftet 2008-2009 var det registrert 891 400 enheter i Enhetsregisteret.  

Foretaksregisteret ble opprettet i 1988 og hører også inn under Nærings- og handels-

departementet. Registerets virksomhet er nærmere regulert i lov 21. juni 1985 nr. 78 om 

registrering av foretak (foretaksregisterloven). Utfyllende forskrifter er gitt i forskrift 

18. desember 1987 nr. 984 om registrering av foretak (foretaksregisterforskriften).  

Foretaksregisteret har ansvar for å registrere alle norske og utenlandske foretak som 

driver næringsvirksomhet i Norge, med unntak av en del enkeltpersonforetak. 

Registeret skal sikre rettsvern og oversikt over aktørene i norsk næringsliv, og er en 

viktig kilde for alle som trenger korrekte opplysninger om disse. Ved utgangen av 2008 

var det registrert 409 841 foretak i Foretaksregisteret. Aksjeselskapene utgjorde 51,7 

prosent av registrerte foretak per 31. desember 2008.  
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Både Enhetsregisteret og Foretaksregisteret tilbyr i dag nettbasert registrering til de 

fleste foretak. Alle innsendte selskapsopplysninger blir lagret elektronisk. En rekke 

selskapsopplysninger er tilgjengelige på nettsidene til Brønnøysundregistrene, i 

hovedsak kunngjøringer og nøkkelopplysninger. Med hjemmel i foretaksregisterloven 

§ 4-1 fjerde ledd og enhetsregisterloven § 12 tredje ledd kan departementet i forskrift gi 

regler som pålegger registreringspliktige elektronisk innsending til registeret. Det er 

per i dag ikke gitt slike forskrifter.  

3.2 Nærmere om registrering i Enhetsregisteret  

Foretaksregisterloven og Enhetsregisterloven har ulike regler for hvem som skal skrive 

under på meldinger til registeret, men underskriftskravet er det samme for meldinger 

som sendes inn på papir og for elektroniske meldinger som sendes via Altinn.  

Enhetsregisterloven §§ 5 og 6 fastsetter at ved første gangs registrering skal meldingen 

inneholde opplysninger om blant annet enhetens navn eller foretaksnavn, adresse, 

organisasjonsform og, dersom de finnes, opplysninger om styremedlemmer, revisor, 

regnskapsfører og signaturberettiget m.m. For at Enhetsregisteret skal ha en fysisk 

person å forholde seg til, og som innestår for riktigheten av de meldte opplysningene, 

skal det etter § 5 bokstav f alltid oppgis enten daglig leder, forretningsfører, innehaver 

eller tilsvarende kontaktperson. Loven tolkes slik at dersom enheten har daglig leder, 

er denne å betrakte som enhetens kontaktperson. Det tilsvarende gjelder for 

forretningsfører, dersom enheten ikke har daglig leder. For enkeltpersonforetak anses 

alltid innehaveren som kontaktperson. 

Enhetsregisterloven § 8 inneholder nærmere krav om dokumentasjon av de meldte 

opplysningene. Enhetens kontaktperson må avgi skriftlig erklæring om at de opp-

lysningene som meldes til Enhetsregisteret, er riktige, jf. § 8 første ledd. Dersom 

enheten inngir felles melding til Enhetsregisteret og et tilknyttet register, vil kravet til 

erklæring etter enhetsregisterloven § 8 også være oppfylt når meldingen er under-

skrevet i henhold til de kravene som gjelder for det tilknyttede registeret, jf. forskrift 

om registrering i Enhetsregisteret § 15. Dette innebærer for eksempel at hele styret 

eller signaturberettiget i enheten kan underskrive en melding som skal til Enhets-

registeret og Foretaksregisteret, i tråd med foretaksregisterloven, men ikke en melding 

som kun skal til Enhetsregisteret.  

Etter enhetsregisterloven § 8 syvende ledd kan det i forskrift gjøres unntak fra 

underskriftskravene i første ledd for melding om endringer av opplysninger om 

adresse, telefonnummer, telefaksnummer og andre elektroniske adresser. Denne 

bestemmelsen ble vedtatt samtidig med endringen i foretaksregisterloven § 4-3 tredje 

ledd, se nærmere punkt 3.3 nedenfor. Det er så langt ikke gitt slike forskrifter.  

Enhetsregisterloven § 8 fastsetter også at dersom enheten ikke skal registreres i 

Foretaksregisteret, må erklæring fra revisor eller regnskapsfører om at vedkommende 

påtar seg oppdraget vedlegges, dersom slike opplysninger meldes. Reglene praktiseres 

slik at erklæringene må foreligge i original.  På samme måte som for underskrifter på 
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selve meldingen vil elektronisk innsending kunne ’stoppe opp’ dersom vedkommende 

som skal skrive under på vedlegget ikke ønsker å signere elektronisk. 

3.3 Nærmere om registrering i Foretaksregisteret 

Alle næringsdrivende foretak, med både begrenset og ubegrenset ansvar, plikter å 

registrere seg i Foretaksregisteret, jf. foretaksregisterloven § 2-1. Det samme gjelder 

enkeltpersonforetak som driver handel med dertil innkjøpte varer, eller som har mer 

enn fem fast ansatte i hovedstilling. Andre enkeltpersonforetak kan registrere seg på 

frivillig basis, jf. § 2-2. 

Foretaksregisterloven kapittel 3 stiller en rekke krav til hvilke opplysninger som skal 

registreres i registeret for de forskjellige organisasjonsformene. Blant annet skal 

selskapets navn, adresse, stiftelsesdato, vedtekter og daglig leder normalt registreres.  

Førstegangsmelding og endringsmelding til Foretaksregisteret er regulert i foretaks-

registerloven kapittel 4. Loven stiller blant annet krav til når meldingen skal sendes inn, 

hvem som skal sende inn melding og hvem som kan underskrive meldingen. Foretaks-

registerloven § 4-3 regulerer underskriftskravene ved meldinger til registeret.  

Etter foretaksregisterloven § 4-3 første ledd skal førstegangsmeldinger og endrings-

meldinger som det er lovpålagt å sende til Foretaksregisteret (jf. § 4-1) være under-

skrevet av samtlige meldepliktige (hvem meldeplikten påligger er regulert i § 4-2) eller 

av signaturberettiget. Hvem som er signaturberettiget i et selskap følger av de selskaps-

rettslige regler som gjelder for den aktuelle selskapstype.  

For enkeltpersonforetak er det etter § 4-2 innehaveren alene som underskriver melding 

til Foretaksregisteret. For alle andre organisasjonsformer vil meldingene i utgangs-

punktet måtte underskrives av flere personer med mindre foretaket har enestyre eller 

signaturretten i foretaket kan utøves alene.  

For å kunne benytte den elektroniske meldingsløsningen i Altinn, må dermed alle som 

skal underskrive meldingen læres opp i bruken av systemet.   

Etter § 4-3 andre ledd kan departementet i forskrift gjøre unntak fra underskrifts-

kravene i første ledd for visse typer meldinger. Denne forskriftshjemmelen med adgang 

til å forenkle underskriftskravene trådte i kraft 1. januar 2007 (Ot.prp. nr. 67 2005-2006). 

Bakgrunnen var et ønske om å harmonisere regelverket for Foretaksregisteret og 

Enhetsregisteret, og at det skulle bli lettere å rette feil i opplysninger som ofte 

forhåndsutfylles i elektroniske skjemaer i Altinn. Forskriftshjemmelen ble derfor 

begrenset til å gjelde meldinger om adressedata (postadresse, forretningsadresse) og 

kontaktdata (telefonnummer, telefaksnummer, mobiltelefonnummer, e-postadresse og 

hjemmeside) for dermed å kunne forenkle den elektroniske innsendingen av 

adresseopplysninger osv. som før måtte underskrives av samtlige meldepliktige. 

Et relativt begrenset antall endringsmeldinger dreier seg imidlertid om kontakt-

informasjon alene. Slike forskriftsregler er derfor blitt vurdert å ville gi liten effekt, og 

er derfor ikke gitt. Lovendringen har vist seg ikke å åpne for den nødvendige 

forenklingen i underskriftskravene med sikte på å øke den elektroniske 

meldingsinnkomsten.  
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Etter foretaksregisterloven § 5-1 skal registerføreren prøve om det som kommer inn til 

registrering og grunnlaget for det er i samsvar med lov og er blitt til i samsvar med lov. 

Dersom foretakets vedtekter er registrert i registeret, skal han også prøve om det som 

innkommer til registrering og grunnlaget for det stemmer med vedtektene og er blitt til 

i samsvar med disse. Registerføreren kan kreve de opplysninger han finner nødvendig 

for gjennomføring av kontrollen. Selv om meldingene signeres elektronisk, vil Foretaks-

registerets oppgaver knyttet til behandling av meldingene være den samme. Det betyr 

at det ikke skal gjøres andre endringer i loven.  

Også bestemmelser utenfor foretaksregisterlovgivningen har regler om at det skal 

foreligge underskrifter på vedlegg på meldinger til Foretaksregisteret. Blant annet har 

aksjeloven § 12-6 underskriftskrav ved melding om kapitalnedsettelse. Det ligger 

imidlertid utenfor dette forslaget å foreslå endringer i annet lovverk.  

3.4 Nærmere om elektronisk signatur  

Lov 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur (esignaturloven) har som formål å 

legge til rette for en sikker og effektiv bruk av elektronisk signatur ved å fastsette krav 

til kvalifiserte sertifikater, til utstederne av disse og til sikre signaturfremstillings-

systemer. Loven hører inn under Nærings- og handelsdepartementet, og det er vedtatt 

flere forskrifter til loven.  

Elektronisk signatur er et felles begrep som dekker flere metoder eller teknikker for å 

sikre at den personen som sender det elektroniske dokumentet, er den vedkommende 

utgir seg for. Formålet er å sikre at parter som ikke kjenner hverandre kan 

kommunisere elektronisk og få verifisert hverandres identitet. Teknikkene som brukes 

ved elektronisk signatur i dag er avlesning av en elektronisk penn, bruk av signaturer 

basert på elektroniske nøkler og sertifikater, eller enkle signaturer basert på PIN-koder 

eller passord.  

Altinn er tilrettelagt for bruk av elektroniske signaturer. Ved de fleste av tjenestene i 

Altinn benyttes en enkel elektronisk signatur, basert på løsninger med PIN-koder. 

Denne benyttes både som autentiseringsmetode og til å signere skjema som sendes 

inn. Det er opp til tjenesteeierne (de ansvarlige myndigheter) i Altinn å foreskrive 

hvilket sikkerhetsnivå og hvilken elektronisk signatur en tjeneste eller et skjema skal 

trenge. Esignaturloven § 6 fastsetter at også enkle elektroniske signaturer kan  ha 

samme rettsvirkning som en underskrift på papir. 

En elektronisk signatur vil kunne være sikrere enn en underskrift på papir. En 

underskrift på papir kan forfalskes og sendes inn uten at det i etterkant er mulig å 

oppdage hvem som har sendt inn meldingen. I en elektronisk løsning er innsender nødt 

til å oppgi sin identitet. 

Altinns autorisasjonsfunksjon sørger for at brukeren blir tildelt rettigheter, basert på de 

roller brukeren er registrert med på den aktuelle enheten (juridiske personen) i 

Enhetsregisteret. Brukeren kan delegere rettighetene videre. Dagens påloggings-

løsning gir tilfredsstillende sikkerhet for dagens tjenester, mens enkelte nye tjenester 

vil kunne kreve høyere sikkerhetsnivå. Det er for øvrig en målsetting at Altinn skal 
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bruke de påloggings- og signeringsmetoder som Direktoratet for forvaltning og IKT 

holder på å utarbeide (”ID-porten”). 

4. DELEGERING AV RETTEN TIL Å UNDERSKRIVE MELDINGER TIL 

DEN SOM FORETAKET UTPEKER   

På bakgrunn av den lave stigningen i antallet elektroniske meldinger i Enhetsregisteret 

og Foretaksregisteret ser departementet et behov for å gjøre underskriftskravene ved 

meldingsinnsending enklere. Dagens regler medfører at alle de meldepliktige må logge 

seg inn på Altinn for å kunne signere på meldingene til registrene. Der flere personer er 

meldepliktige er sannsynligheten stor for at elektronisk innrapportering stopper opp 

fordi en eller flere av de meldepliktige synes det er enklere å signere meldingen på 

papir.  

Som det fremgår av pkt. 3.4 vil en elektronisk signering av meldinger kunne være 

sikrere enn en underskrift på papirbaserte meldinger. Det er imidlertid grunn til å 

bemerke at det så langt ikke har vært et problem med innsending av forfalskede 

meldinger til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. 

For å forenkle underskriftskravene, er det mest nærliggende å åpne for at flere 

personer enn dem meldeplikten påligger kan underskrive på meldinger til registrene.  

Brønnøysundregistrene vurderte i notatet fra 2007 at den beste løsningen ville være å 

bruke administratorrettighetene i Altinn til å delegere retten til å skrive under på 

meldingen til en som foretaket utpeker.  

I notatet står det blant annet: ”Personer med bestemte roller vil i første omgang som 

innehaver av rollen ha administratorrettigheter i Altinn. Disse er daglig leder, styrets leder, 

bestyrende reder, bobestyrer, deltager med proratarisk ansvar, innehaver og komplementar 

for Foretaksregisteret, og alternativt kontaktperson for Enhetsregisteret. Personer som har en 

slik rolle vil kunne gå inn og signere på meldingen selv, eller delegere denne retten videre til 

andre.  

I Altinn vil det være slik at det er mulig å delegere administratorrettigheten videre. Det betyr 

at dersom for eksempel administrerende direktør i et stort selskap delegerer administrator-

rettighetene videre til sin administrasjonssjef så vil denne kunne delegere den videre. 

Administrerende direktør vil likevel alltid ha full oversikt over hvem som har fått tildelt 

rettigheter i Altinn og kan når som helst gå inn og fjerne disse, hvis for eksempel 

administrasjonssjefen har gått utenfor en avtale dem imellom om at retten ikke skulle kunne 

delegeres videre.  

Dersom en kun har delegert rettigheten til å signere på meldingen videre til andre, vil denne 

ikke kunne delegeres videre.  

Etter en slik ordning vil selskapet kunne delegere til den eller de personene som vanligvis 

sender inn meldinger på vegne av selskapet å skrive under. Det vil ofte være revisor eller 

regnskapsfører eller andre som har sekretærlignende oppgaver. Løsningen er med andre ord 

meget fleksibel.” 
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Løsningen medfører at den kontrollen Enhetsregisteret og Foretaksregisteret gjør med 

hvem som har skrevet under på meldingen kan gjennomføres maskinelt. Det blir mao. 

en kontroll av at den som sender meldingen har fått tildelt rettigheten i Altinn. 

En slik ordning gjør at daglig leder mv. i hvert enkelt foretak må gå inn i Altinn og 

delegere rettigheten dersom daglig leder ikke ønsker å signere selv. Dette er imidlertid 

en engangsoppgave som uansett tar mindre tid enn dagens signaturregler.  

I likhet med Brønnøysundregistrene vurderer Nærings- og handelsdepartementet 

denne løsningen både som mest fleksibel og best for de ulike registreringsenhetene. 

Etter vår vurdering er det også denne løsningen som er best egnet til å øke den 

elektroniske meldingsinnkomsten til ønsket nivå.  

Departementet foreslår bare å endre underskriftskravene for elektroniske meldinger, 

altså tilsvarende dagens unntaksbestemmelse. Hensikten med forslaget er nettopp at så 

mange som mulig av brukerne skal gå over til elektronisk innsending i løpet av få år. 

Nytten av å forenkle underskriftsreglene for meldinger på papir vil dermed være 

mindre. Ved å forenkle elektronisk innsending, vil elektronisk melding både være 

billigere og enklere enn de papirbaserte. Departementet håper dermed at den 

elektroniske meldingsinnkomsten vil stige til 95 prosent innen 2012.  

Etter departementets syn vil det være fornuftig og gi et mer brukervennlig og 

tilgjengelig lovverk å innføre en lovhjemmel med adgang til å gi forskrifter. Ved behov 

vil departementet kunne foreslå endringer i forskriften som vil bli sendt på høring etter 

vanlig regler.  

Nærings- og handelsdepartementet foreslår at dagens lovhjemmel i enhetsregisterloven 

og foretaksregisterloven, der departementet gis fullmakt til i forskrift å gjøre unntak fra 

underskriftskravene ved elektronisk innsending, utvides til å gjelde alle typer 

meldinger. I forskriften foreslår vi at forenklede underskriftskrav skal gjelde alle typer 

elektroniske meldinger til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret, og nærmere 

regulere hvem som kan underskrive meldingene.  

Når det gjelder utvidelse av adgangen til å gjøre unntak fra underskriftskravene foreslo 

Brønnøysundregistrene bare endringer i regelverket for elektronisk innsendelse. 

Forslaget om å utvide personkretsen som kan underskrive på meldinger til Enhets-

registeret gjaldt både elektroniske og papirbaserte meldinger, se nærmere i kapittel 5.  

5. UTVIDELSE AV RETTEN TIL Å UNDERSKRIVE MELDINGER TIL 

ENHETSREGISTERET  

Som nevnt i kapittel 3 er det daglig leder, forretningsfører, innehaver eller tilsvarende 

kontaktperson som må avgi skriftlig erklæring om at de opplysningene som meldes til 

Enhetsregisteret er riktige. Dersom enheten inngir felles melding til Enhetsregisteret 

og et tilknyttet register, vil imidlertid kravet til erklæring etter enhetsregisterloven også 

være oppfylt dersom meldingen er underskrevet i henhold til de krav som gjelder for 

det tilknyttede registeret. Dette innebærer at hele styret eller signaturberettiget i for 

eksempel en forening kan underskrive en melding som skal både til Enhetsregisteret 

og Foretaksregisteret, men ikke en melding som bare skal til Enhetsregisteret. For å få 
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bedre harmoni med selskapsrettens regler, foreslår departementet at både styret og 

signaturberettiget gis anledning til å skrive under på meldinger til Enhetsregisteret.  

Det foreslås derfor at enhetsregisterloven § 8 første ledd utvides til å omfatte erklæring-

er fra styret og signaturberettiget. Etter departementets syn er det her nødvendig å 

endre reglene både for elektroniske meldinger og meldinger som sendes på papir. 

6. ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 

Forenklede underskriftskrav ved meldinger til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret 

vil innebære store økonomiske innsparinger for både næringslivet og Brønnøysund-

registrene. 

For hver enkelt virksomhet betyr elektronisk innsending store besparelser både i tids- 

og pengebruk. Hver papirbasert melding er beregnet å ta ca. 230 minutter å gjennom-

føre (når flere må signere) mens hver elektronisk melding er beregnet å ta 100 

minutter å registrere. Dermed vil virksomheten spare ca. 130 minutter per melding.2 

Med en timekostnad på 500 kroner, kan besparelsen bli ca. 1000,- kroner per melding. 

Samlet innkomst av meldinger til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret ligger på ca. 

430 000 meldinger i året, hvorav 36 prosent per i dag leveres elektronisk til Foretaks-

registeret og 45 prosent til Enhetsregisteret. Med en økning til ønsket nivå (95 pst av 90 

pst av meldingene) vil antallet meldinger som leveres elektronisk øke med omtrent 

200 000 meldinger og innsparingene for næringslivet vil dermed kunne bli betraktelige.  

Økt meldingsinnkomst vil også gi mer effektiv saksbehandling ved Brønnøysund-

registrene. Gevinstrealiseringsberegninger3 viser at de potensielle besparelsene ved 

Enhetsregisteret og Foretaksregisteret til sammen utgjør ca. 8 årsverk.  

7. UTKAST TIL LOV- OG FORSKRIFTSTEKST 

7.1 Lov- og forskriftstekst, enhetsregisterloven 

I lov 3. juni 1994 nr. 15 om Enhetsregisteret gjøres følgende endringer: 

§ 8 nytt første ledd: 

Det kreves skriftlig erklæring fra styret, signaturberettiget, daglig leder, 

forretningsfører, innehaver eller tilsvarende kontaktperson om at de opplysningene som 

meldes, er riktige. 

§ 8 nytt syvende ledd: 

Departementet kan i forskrift gjøre unntak fra underskriftskravene i første ledd for 

elektroniske meldinger.   

                                                 
2
 Rambøll Management Consultings delrapport om utviklingen i de administrative kostnadene i NHDs 

”Oppdatering av basismåling 2009 Kartlegging av de administrative byrder etter SKM-metoden”, av 04.06.09. 
3
 Intern studie i Brønnøysundregistrene. Konkrete tidsstudier i saksbehandlingen av effektene av økt bruk av 

elektronisk versjon av Samordnet registermelding. 
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I forskrift 9. februar 1995 nr. 114 om registrering av juridiske personer m.m. gjøres 

følgende endringer: 

§ 15 nytt andre og tredje ledd skal lyde:  

I tillegg til enhetens kontaktperson som nevnt i enhetsregisterloven § 8 første ledd, kan 

elektroniske meldinger underskrives av en fysisk person som styreleder, daglig leder eller 

kontaktperson i enheten har delegert retten til å underskrive meldingen til. For 

enkeltpersonforetak kan retten til å underskrive meldingen også delegeres av innehaver.  

     Tildeling av rett som nevnt i andre ledd skal foregå innenfor en elektronisk løsning som 

er godkjent av registerfører.  

7.2 Lov- og forskriftstekst, foretaksregisterloven  

I lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak (foretaksregisterloven) gjøres 

følgende endringer: 

§ 4-3 andre ledd skal lyde: 

Departementet kan i forskrift gjøre unntak fra underskriftskravene i første ledd for 

elektroniske meldinger.    

 

I forskrift 18. desember 1987 nr. 984 om registrering av foretak 

(foretaksregisterforskriften) gjøres følgende endringer: 

Ny § 9 skal lyde: 

§ 9 Underskrift på elektronisk melding 

  

Elektronisk melding til registeret etter foretaksregisterloven § 4-1 skal enten være 

underskrevet av en fysisk person som innehar en av følgende posisjoner i foretaket: 

1. meldepliktig (jf. foretaksregisterloven § 4-2) 

2. signaturberettiget 

3. daglig leder 

Elektronisk melding som nevnt i første punktum kan også være underskrevet av en fysisk 

person som styreleder eller daglig leder i enheten har delegert retten til å underskrive 

meldingen til. For enkeltpersonforetak kan retten til å underskrive meldingen også delegeres 

av innehaver. 

Tildeling av rett som nevnt i andre ledd skal foregå innenfor en elektronisk løsning som 

er godkjent av registerfører. 

7.3 Særskilte merknader 

Til enhetsregisterloven § 8 nytt første ledd: 

Bestemmelsen utvider personkretsen som kan underskrive meldinger til Enhets-

registeret. Endringen foreslås for å få bedre samsvar med foretaksregisterloven og 

selskapsretten for øvrig. Utvidelsen gjelder både for elektroniske meldinger og for 

meldinger som sendes inn på papir. 

Til enhetsregisterloven § 8 nytt syvende ledd: 

Bestemmelsen inneholder en generell hjemmel til å gjøre unntak fra underskrifts-

kravene i første ledd ved innsending av elektroniske meldinger. Bestemmelsen utvider 

dagens forskriftshjemmel til å gjøre unntak for slike meldinger.  
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Til enhetsregisterforskriften § 15 nytt andre ledd: 

Bestemmelsen gjelder bare ved elektronisk innsending av meldinger. Bestemmelsen 

gir styreleder eller daglig leder i foretaket mulighet til å delegere retten til å skrive 

under på elektroniske meldinger til en som foretaket utpeker. Det vil ofte være 

regnskapsfører, revisor eller en med sekretærlignende funksjoner. Bestemmelsens 

tredje ledd gir anvisning på at delegering kun kan foretas ved hjelp av den elektroniske 

løsningen som er godkjent av registerfører, det vil si Altinn.   

Til foretaksregisterloven § 4-3 andre ledd: 

Lovteksten inneholder en forskriftsfullmakt. Reglene for underskrift på meldinger til 

Foretaksregisteret reguleres nærmere i forskriften.   

Til foretaksregisterforskriften § 9: 

Bestemmelsen gjelder bare ved elektronisk innsending av meldinger. Første ledd 

bokstav a bestemmer at elektronisk melding kan underskrives den eller de som er 

meldepliktig/-e etter § 4-2, av signaturberettiget eller av daglig leder. Første ledd 

bokstav b gir styreleder eller daglig leder i foretaket mulighet til å delegere retten til å 

skrive under på elektroniske meldinger til en som foretaket utpeker. Det vil ofte være 

regnskapsfører, revisor eller en med sekretærlignende funksjoner. Bestemmelsens 

andre ledd gir anvisning på at slik delegering kun kan foretas ved hjelp av den 

elektroniske løsningen som er godkjent av registerfører, det vil si Altinn.  

 


