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Forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. om utvidet adgang til informasjonsdeling 
 
 
 
Vi viser til høring om utvidet adgang til å dele taushetsbelagte opplysninger mellom offentlige 
forvaltningsorganer. 
 
Vi viser til NHOs høringssvar av 7. dm og BNL støtter dette. 
 
Vi vil også vise til at BNL lenge har bedt om at informasjon på kunne deles slik at det blir enklere 
å holde useriøse og kriminelle aktører ute av byggnæringen (bygg, anlegg og eiendom). I den 
forbindelse vil vi vise til rapporten Enklere å være seriøs fra august 2014, hvor vi beskrev hvordan 
deling av informasjon fra offentlige registre kunne være med å gjøre Sentral godkjenning av 
foretak etter plan- og bygningsloven, til et godt seriøsitetstiltak i tillegg til andre offentlige tiltak. 
 
For BNL er det meget viktig at de seriøse bedriftene i næringen ikke bli utkonkurrert av de 
useriøse og kriminelle, og at det faktisk blir en fordel å være seriøs og følge de regler som 
samfunnet setter for næringsutøvelsen. 
 
BNL eier også StartBank, nettløsning for seriøsitetsinformasjon og kontroll med over 7 000 
foretak og over 150 innkjøpere som brukere. Løsningen har i dag en del informasjon fra offentlige 
registre i sann tid, men er avhengig av mer og bedre informasjon enn det er tilgang til i dag for å 
enda bedre kunne tilby innkjøpere og leverandører (utførende bedrifter) sikker 
seriøsitetsinformasjon. StartBank brukes blant annet av de fleste større offentlige innkjøpere i 
som del av deres kvalitetssikring av leverandørene.  
 
 
 
Vennlig hilsen 
Byggenæringens Landsforening 
 
Jørgen Leegaard (sign), direktør samfunnspolitikk  
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