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Tillegg til tildelingsbrev for Brønnøysundregistrene 2014 – Utvikling av løsning for å 

sikre åpenhet om eiere av aksjeselskaper 

1. INNLEDNING 

Stortinget har ved behandlingen av Prop. 94 LS (2013-2014) Endringar i skatte-, avgifts- og 

tollovgivinga – lovdelen fattet følgende vedtak: ”Stortinget ber regjeringen etablere en 

offentlig løsning med informasjon om eiere av aksjeselskaper som sikrer større åpenhet, med 

etablering i løpet av 2015.” 

 

Av Prop. 94 LS (2013-2014) punkt 8.5 fremgår det at regjeringen vil sette i verk tiltak for å 

sikre bedre offentlighet om aksjeeierskap. Videre fremgår det at Nærings- og 

fiskeridepartementet i samråd med Finansdepartementet skal utrede en løsning for bedre 

tilgjengelighet for opplysninger om aksjeeiere. Det fremgår også at regjeringen vil sørge for 

en offentlig tilgjengelig, digital løsning for innsyn i de løpende oppdaterte aksjeeierbøkene til 

selskapene. 

 

For å følge opp Stortingets vedtak og Prop. 94 LS (2013-2014) gir Nærings- og 

fiskeridepartementet med dette Brønnøysundregistrene i oppdrag å utarbeide en rapport med 

begrunnet forslag til konseptvalg for en løsning  som sikrer større åpenhet om eiere av 

aksjeselskaper, for eksempel i tilknytning til Foretaksregisteret, som gjør det mulig å opprette 

og oppdatere opplysninger om aksjeeiere (aksjeeierboken) elektronisk. Rapporten skal danne 

grunnlaget for en beslutning om hvordan en slik løsning bør innrettes. 
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2. UTREDNINGSOPPDRAGET - FORUTSETNINGER FOR OG INNHOLD I 

LEVERANSEN 

Løsningen skal innrettes slik at den gir best mulig samlet oversikt over aksjeeiere og dermed 

legge grunnlag for god tilgjengelighet om slike opplysninger for andre. Løsningen skal være 

søkbart for myndigheter og andre. Aksjeeierbokens selskapsrettslige funksjon skal være 

upåvirket av løsningen. Forholdet til en kommende løsning for elektronisk stiftelse av 

aksjeselskaper skal vurderes i arbeidet. Løsningen skal bygge på funksjonalitet i Altinn. 

Løsningen skal være på plass i løpet av 2015.  

 

Det skal legges til grunn for arbeidet at løsningen gjøres obligatorisk for alle aksjeselskaper 

som ikke er registrert i et verdipapirregister. Hvordan personvernhensyn kan ivaretas, må 

vurderes i den forbindelse.  

 

Arbeidet skal innrettes slik at potensielle forenklingseffekter for aksjeselskapene og 

næringslivet for øvrig synliggjøres og realiseres, for eksempel i form av færre rapporteringer. 

Forenklinger skal beskrives og i størst mulig grad tallfestes. Brønnøysundregistrene bør derfor 

i arbeidet ha tett dialog med Skatteetaten og ev. andre offentlige myndigheter vedrørende 

mulighetene for gjenbruk av innrapportert informasjon om aksjeeierskaper.  

 

Arbeidet skal resultere i en rapport med begrunnet forslag til konseptvalg som skal leveres til 

Nærings- og fiskeridepartementet. Rapporten skal beskrive hvordan ovennevnte 

forutsetninger vil ivaretas. Rapporten skal også beskrive:   

 De økonomiske og administrative konsekvensene av løsningen 

 Et forslag til fremdriftsplan for etablering av løsningen 

 Eventuelt behov for regelverksendringer 

 Mulige løsningsalternativer for tilgjengeliggjøring av opplysninger om aksjeeiere i 

aksjeselskaper registrert i et verdipapirregister, med tilhørende kostnadsestimater og 

gevinster. 

3. FRIST FOR ARBEIDET 

Rapporten skal oversendes til Nærings- og fiskeridepartementet innen 1. november 2014. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Emma C. Jensen Stenseth (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Christian Gløersen 

 underdirektør 
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