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1. BAKGRUNN 

Justis- og beredskapsdepartementet viser til oppdrag 10 i tildelingsbrevet for 2020:  

 

POD skal sammen med Skatteetaten og Brønnøysundregistrene utrede muligheten for at 

politiet og Skatteetaten kan få direkte tilgang til Konkursregisteret. Arbeidet skal ledes av 

Brønnøysundregistrene.  

Departementet vil komme tilbake med oppdragsbeskrivelse i eget brev.  

 

2. BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 

Tilgang til opplysninger i Konkursregisteret er et viktig hjelpemiddel i myndighetenes 

arbeid mot konkurskriminalitet og konkursgjengangere. Spørsmålet om politiet og 

Skatteetaten kan gis tilgang til opplysningene i registeret er tidligere utredet. Det ble da 



2/2 

konkludert at politiet og Skatteetaten kan få tilgang til opplysningene i 

Konkursregisteret, herunder opplysninger om ilagt konkurskarantene, etter gjeldende 

konkursregisterforskrift § 10.   

 

Praksisen med henvendelser til registeret for å få opplysningene kan imidlertid kreve 

unødig tids- og ressursbruk. For å gjøre det enklere for politiet og Skatteetaten å få 

opplysningene, skal Brønnøysundregistrene, Skatteetaten og Politidirektoratet sammen 

utrede hvilke muligheter det er for at disse myndighetene kan få direkte tilgang til 

opplysningene.  

 

Brønnøysundregistrene, Skatteetaten og Politidirektoratet skal i utredningen skissere 

relevante praktiske/tekniske løsninger, og påpeke fordeler og ulemper, og 

administrative og økonomiske konsekvenser av de enkelte alternativene. Eventuelle 

risiko eller utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet og personvern skal også 

påpekes. Etatene skal anbefale en løsning og gi en begrunnelse for anbefalingen.  

Det vises for øvrig til kravene til utredninger etter utredningsinstruksen kapittel 2, se 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/instruks-om-utredning-av-statlige-tiltak-

utredningsinstruksen/id2476518/.  

 

Arbeidet skal ledes av Brønnøysundregistrene.  

 

Utredingen skal leveres Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og 

fiskeridepartementet og Finansdepartementet innen 1. juni 2021. 

 

Skatteetaten og Brønnøysundregistrene vil i eget brev fra Nærings- og 

fiskeridepartementet og Finansdepartementet bli bedt om å starte arbeidet med 

utredningen innen utgangen av desember 2020. Politidirektoratet bes om å bidra inn i 

dette arbeidet. 

 

Med hilsen 

 

 

Unni Gunnes  

ekspedisjonssjef   

 

Astri Tverstøl 

avdelingsdirektør 
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