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Høring  -  Forslag til endring i instruksen for Norsk Naturskadepool  §  5

Vi viser til høringsbrev fra Justis- og politideparternentet, datert 28.06.2010.

Brønnøysundregistrene er en forvaltningsetat med ansvar for en rekke nasjonale kontroll- og
registreringsordninger for næringslivet. Etatens overordnede mål er å bidra til økt økonomisk
trygghet og effektivitet både for næringslivet og i samfunnet generelt.
Brønnøysundregisrene er forvalter av Alhnn, offentlig sektors samhandlingsportal med næringslivet.

.1 henbold tii tjenesteloven av 1. juni 2009 nr 103 §§ 6 og 7 er Altinn kontaktpunktet i Norge for
tjenesteytere frå hale EC'S ornradel».. Brønnøysundregistrene forvalter også ELMER-retningslinjene,
en forvaltningandard for utforrning av elektroniske skjema.

Oppgaveregits,terat er børinginstans ved forsiag om regelendringer som kan innebære nye eller
endringer i eksisterende oppgaveplikter. Gjennom sitt samordningsarbeid skal Oppgaveregisteret
søke å oppnå en reduksjon de oppgavepiikter som påligger næringslivet.

denre bakgrunnen ønsker vi å uttale oss i høringssaken.

Samlet seit mener vi forslaget til ny fe!les forskrift er godt. Vi har imidlertid enkelte kommentarer til
utvaigte sider av forslaget.

Næringsdråveride:.: adrWnistrvtive kostnader og tiltak for å redusere dem
Administrative kosMader aafinares således som bedriftenes kostnader knyttet til å finne frem til,
dokumentere, lagre, gjøre thgjengelig eller rapportere alle former for informasjon på bakgrunn av
krav i offerulige regler (Rambesll, 2004a) Denne definisjonen innebærer en avgrensning mellom
inforrnasjonskrav og innholdskrav.Innholdskrav. er de handlinger eller fremgangsmåter som
regelverket forpliker bedhftene t;I, mens informasjgnskrav gjelder forpliktelsene til å opprette
og/eller stille rådigh& informasjon om disse handlingene eller fremgangsmåtene jf.(Administrative
kostnader. Om næringslivets administrative kostnader ved å etterleve offentlige informasjonskrav.
(von der Fehr, 2006./side 7)). (littp://www.regjeringen.no/U load/NHD/Vedle /forenklin /289341-
rapport administrative kosMader 040706 endelig.pdf )

Regjeringens viktigste virkerniddel for å redusere og holde næringsdrivendes administrative
kostnader lave er bruk av elektron;sk innrapportering og bruk av Altinn. Altinn er en nettportal og en
teknisk p!attform for å levere elektroniske skjemaer til det offentlige, men tilbyr også andre
elektroniske tjenester, som meldinger fra det offentlige og innsynstjenester i offentlige registre.
Selvang;velsen (bade for næringsliv og privatpersoner) er den mest brukte tjenesten i Altinn. I
Regjeisingens handlingsplan "Tid til nyskapning og produksjon (august 2008) legger til grunn at
«Altinn-portalen er myndighetenes løsning for innrapportering og dialog med næringslivet. Alle
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tjenester fra det offentlige til næringslivet skal gjøres tilgjengelige her. Målet er at næringsiivet bare
skal behøve å forholde seg til en nettportal for all rapportering og kommunikasjon med
forvaltningen.»

Når nye systemer og rutiner for e!ektronisk rapportering skal etableres, ber vi om at Aitirn-løsningen
vurderes som plattform. Altinn vil være behjelpelig med mer informasjon om funksjonalitef og
brukergrensesnitt.

ELMER
ELMER (Enklere og mer effektiv rapportering) er vedtatt som retningslinjer for br;ikergrensesnitt i
offentlige skjemaer på Internett. Retningslinjene er utarbeidet på oppdrag fra Nær:ngs- og
handelsdepartementet og forvaltes av Brønnøysundregistrene. Fra sommeren 2009 er ELMER også
vedtatt som forvaltningsstandard for offentlige skjemaer,til n ringslivet. Dette bety at ELMER
retningslinjene inngår i Referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor. Referansekatalogen
inneholder krav som alle statlige virksomheter skal forholde seg til ved utvikling av sine IT•tjenester.
(htt ://www.re .erin en.no/nn/de /fad/Dokument/Rundskriv/2009/referansekatabgen.html?id=5706
73 ).

ELMER-retningslinjene skal v&re med på å sikre at offentlig skjemaproduksjon møter mulighete- og
utfordringer ved elektronisk skjemabasert kommunikasjon på en enhetlig og brukervenniig måte.
ELMER-retningslinjene ligger til grunn for utviklingsarbeidet i Altinn.

Målet er at alle offentlige skjemaer skal bygge på et felles brukergrensesnitt. Oppgaveregisteret
bidrar gjerne med rådgivning om hvordan dette kan gjøres. Kontakt oss gjerne på adressene
htt ://www.brre .no/elmer/eller ELMER@bbreg.no .

Plikt til å bruke organisasjonsnummer og opplysninger om registreringsenheter
Rutinemessig minner vi om offentlige organers plikt til å bruke organisasjonsnummer som entydig
identifikator på registreringsenheter. Plikten omfatter også bruk av cpplysringer om slike
registreringsenheter lagret i Enhetsregisteret, jf. § 1 lov om Enhetsreoisteret av 3. juni 1994 nr 15

Meldeplikt til Oppgaveregisteret
Vi minner til slutt om at nye eller endrede oppgaveplikter skal meldes til Oppgaveregietwet, jf § 4 i
lov om Oppgaveregisteret av 6. juni 1997 nr 35. Fastlagt skjema BR-1020 "Nærings1;vets
oppgaveplikter" er tilgjengelig på htt ://www.brre .no/blanketter/o ave_plikt.htmi
Ta gjerne kontakt med Oppgaveregisteret for nærmere informasjon for å vurdere om denne,
oppgaven har et slikt omfang at den skal registreres i Oppgaveregisteret.
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