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Høringssvar - Endringer i byggesaksforskriften - 
Opprettelse av et seriøsitetsregister 

Vi viser til endringer i byggesaksforskriften og opprettelse av seriøsitetsregisteret, som ble lagt 
ut på høring 29.6.2017. 
 
Difi ser positivt på initiativet til å gi private næringsdrivende mulighet til å dokumentere offentlig 
at de er seriøse og driver i overensstemmelse med sentrale krav i moms- og skatteregelverket. 
Men vi mener at en slik mulighet til oppslag bør være bransjeuavhengig, og ikke kun knyttet til 
ROT-markedet. Vi kan ikke se at et slikt bransjeuavhengig oppslag skal være for komplekst. 
 
Vi oppfatter at det er flere parallelle initiativ som ønsker å gi tilgang til opplysninger fra 
Skatteetaten og/eller Brønnøysundregistrene. Disse ulike tiltakene må sees i sammenheng for å 
unngå at det blir etablert overlappende løsninger. Et eksempel er digital tilgang til utvidet 
skatteattest, et annet er til tilgang samtykkebasert lånesøknad og et tredje er 
Brønnøysundregistrene og Difis samarbeidsprosjekt Nasjonal tjeneste for dokumentasjonsbevis 
for offentlige anskaffelser. Selv om disse ulike initiativene tilhører ulik lovgivning, har ulik 
brukergruppe og bruker noe ulik teknologi, så er det mye likt og det er potensial for 
effektivisering ved å se det samlet. Alle disse initiativene er basert på Altinn-plattformen for å få 
tilgang til opplysninger fra Skatteetaten og Brønnøysundregistrene, så bruken av 
felleskomponenter både for samtykke og tilgang er lik. Ved å slå sammen løsningene er det 
behov for å utvikle færre løsninger og vi bidrar blant annet til at grensesnittet ut mot brukerne 
blir bedre. Difi mener det vil være naturlig å se mot Brønnøysundregistrene for å samkjøre 
denne type initiativer. 
 
Hva gjelder Brønnøysundregistrene og Difis samarbeidsprosjekt Nasjonal tjeneste for 
dokumentasjonsbevis, så er det flere områder der det ville være synergi mellom disse allerede i 
dag, og enda flere lengre fremover i tid. Vi har satt opp en oversikt over noen av disse i tabellen 
under: 
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Område Seriøsitetsregisteret 
Tjeneste for 
dokumentasjonsbevis 

Pris Årsavgift Gratis, men oppdragsgiver må ha 
en systemløsning for å få tilgang. 
For offentlig oppdragsgiver, 
konkurransegjennomføringsverktøy 
eller kvalifikasjonsløsning. 

Samtykkebasert Ja Ja 
Lovgivning Byggesaksforskriften Lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser 
Bransjebasert Ja, kun ROT-markedet 

(rehabilitering, ombygging 
og tilbygg) 

Nei 

Opplysninger hentet fra 
Brønnøysundregistrene 

Ja, Enhetsregisteret Ja, Enhetsregisteret og 
Regnskapsregisteret 

Opplysninger hentet fra 
Skatteetaten  

Ja Ja 

Planlegger utvidelse? Ja Ja 
 
Den nevnte mulige utvidelsen med oppslag i Sentralt godkjent vil blant annet også være nyttig 
for offentlige oppdragsgivere i en bygg-, anlegg- og eiendom-anskaffelse. Også en videre 
knytning mot Håndverkerportalen med søk etter andre dokumentasjonsbevis – evt. et «nasjonalt 
kvalifikasjonsregister» - slik som svennebrev og andre kvalifikasjonsbevis vil være høyst 
relevant i en offentlig anskaffelse. For offentlig oppdragsgiver vil det i tillegg til et oppslag være 
nødvendig å få oversendt en «bevispakke» som kan arkiveres og dokumentere oppslaget. 
 
I tillegg ser vi at det skal være mulighet for DiBK å «slette foretak fra registeret på bakgrunn av 
manglende evne og vilje til å drive lovlydig», for eksempel fra Arbeidstilsynet, men det skrives 
ikke noe om hvordan DiBK skal få denne type informasjon. Difis prosjekt med nasjonal tjeneste 
for dokumentasjonsbevis har hatt dialog med Arbeidstilsynet for å vurdere en integrasjon 
mellom tjeneste for dokumentasjonsbevis og Arbeidstilsynets fagsystemer. Her vurderer vi 
muligheten både for Arbeidstilsynets fagsystemer å hente inn informasjon fra offentlige 
databaser, og for Arbeidstilsynets fagsystem å avgi informasjon om tilsynsvedtak. 
 
Høringen drøfter også Norges forpliktelser knyttet til EU/EØS, og her vil Difis prosjekt nasjonal 
tjeneste for dokumentasjonsbevis kunne styrke Seriøsitetsregisteret ved at tjenesten for 
dokumentasjonsbevis er knyttet til den europeiske transportinfrastrukturen (PEPPOL), noe som 
vil gjøre utveksling av bevis og tilganger på tvers av landegrensene enklere. 
 
Dersom de mulige utvidelsene som nevnes i høringen realiseres, vil det bli langt flere områder 
som kan gi mulige synergier, og om disse to tiltakene realiseres helt separat, risikerer de å 
konkurrere med hverandre om utviklerressurser hos avgivende etater og gjør det mindre 
brukervennlig.  
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Til slutt stiller vi spørsmål ved bruken av ordet «register», når dette i større grad kan 
karakteriseres som et oppslag. Aktuelle forslag er Seriøsitetsportalen eller Seriøsitetsoppslag. 
 
 
Vennlig hilsen 
for Difi 
 
 
Dag Strømsnes André Hoddevik 
avdelingsdirektør seksjonsleder 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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