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I forrige regjeringsperiode la den rød-grønne regjeringen 
ned en stor innsats for å forenkle regelverk og administrative 
prosesser knyttet til næringslivets etterlevelse av informasjons-
krav. Vi fikk ny kunnskap om bedriftenes hverdag gjennom 
kartleggingen av næringslivets administrative kostnader, og 
vi la frem handlingsplanen «Tid til nyskaping og produksjon» 
som presenterte tiltak for å redusere kostnadene. I 2010 
rapporterte vi at arbeidet med disse var i rute, samt lanserte 
en rekke nye tiltak.

Samtidig ble det understreket at regjeringene hadde større 
ambisjoner for forenklingsarbeidet enn rapporten da viste.  
I den politiske plattformen for regjeringsperioden 2009–2013 
ble det derfor lagt vekt på å videreføre forenklingsarbeidet. 
Dette har resultert i flere viktige forenklingstiltak, og i et 
historisk mål om å redusere næringslivets administrative 
kostnader med 10 milliarder kroner innen utgangen av 2015.

En foreløpig oppsummering viser at vi så langt har forenklet 
for 3 milliarder kroner. Fjerningen av revisjonsplikten for 
bedrifter med en omsetning på under fem millioner kroner 
står alene for to milliarder kroner. Innføringen av EDAG 
 (Elektronisk dialog med arbeidsgiver) og digitalisert bedrifts-
etablering i Altinn gir anslagsvis til sammen 700 millioner 
kroner i innsparinger. I tillegg har vi fått innført elektronisk 
faktura og elektronisk skattekort. 

Vi ser at innsatsen for å gjøre det enklere for næringslivet  
gir resultater. Reduksjon i kravet til aksjekapital for små  
og mellomstore bedrifter har ført til en betydelig økning  
i antallet nyetablerte aksjeselskap. I 2012 ble det registrert 
25 614 nye aksjeselskap i Foretaksregisteret, mot 16 249 nye 
AS i 2011. Tallet på nyregistrerte NUF (norskregistrerte uten-
landske foretak) er halvert siden 2011. Mange benytter seg 
samtidig av muligheten til å fravelge revisjon, hele 66 prosent 
av de nye aksjeselskapene valgte ikke å ha revisjon. Opp- 
merk somheten skal rettes mot forenklinger som bedriftene 
vil merke i sin hverdag, og vi vil i tiden fremover gjennomføre 
flere tiltak som vil bidra til dette. 

Forord
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7Innhold

I august 2008 ble «Tid til nyskaping og produksjon – en handlingsplan for å redusere 
bedriftenes administrative kostnader»1 lagt fram. Handlingsplanenen identifiserte 
fem innsatsområder for regjeringens forenklingsarbeid. Disse områdene var:  
å redusere bedriftenes administrative kostnader, lette bedriftenes kommunikasjon 
med det offentlige – Altinn, forebygge nye unødvendige administrative byrder, 
involvering av brukerne i forenklingsarbeidet og internasjonal kunnskapsdeling.

I januar 2010 ble rapporten «Regjeringens arbeid for å redusere bedriftenes admi
nistrative kostnader»2 gitt ut. Her ble status for tiltakene i handlingsplanen gjennom
gått og en rekke nye tiltak inkludert. Rapporten avsluttet prosjektet «Kartlegging 
og forenkling 2006–2009».

I perioden etter utgivelsen av statusrapporten for 2010 har det vært en  
stor utvikling på de fem innsatsområdene og forenklingsomårdet som 
helhet. Internasjonalt er EU nær sitt mål om en 25% reduksjon i adminis
trative kostnader, det samme gjelder for Danmark som nå i likhet med 
Sverige er inne i sin andre forenklingsrunde. Samarbeid og impulser fra 
disse er viktig i forenklingsarbeidet. Innspills portalen enklereregler.no, 
lansert høsten 2011, legger til rette for bred involvering i forenklings
arbeidet. Det er så langt mottatt over 300 forslag på siden. Det er blitt 
sterkere fokus i forvaltningen på å begrense nye administrative byrder 
på næringslivet. Altinn II og videreutviklingen av Altinns nettsider og 
service apparat har gjort det lettere for bedrifter å kommunisere med 
det offentlige. En rekke små og store forenklingstiltak som bidrar til  
å redusere bedriftenes administrative kostnader er gjennomført. 

Denne rapporten gir en oppdatert status for de forenklings
tiltakene som ikke var ferdigstilt ved utgivelse av rapporten 
i 2010. Den reflekterer i så måte ikke hel heten av regjeringens 
arbeid med forenkling. En rekke viktige forenklingstiltak som 
er blitt gjennomført , som fjerningen av revisjonspolikten for 
små og mellomstore bedrifter, var ikke del av den opprinnne
lige handlingsplanen. 

Statusgjennomgangen viser at arbeidet med tiltakene  
som ble lansert i 2008 og 2010 har i all hovedsak gått som  
planlagt, og at et stort antall tiltak er blitt gjennomført i 
 perioden 2008 til 2012. Mange av forenklingstiltakene er 
små endringer som hver for seg selv ikke får stor oppmerk
somhet i mediene, eller bidrar til store besparelser for den 
enkelte bedrift, men som i sum er avgjørende for å redusere 
næringlivets samlede administrative byrder. Dette viser at 
 regjeringens vektlegging av forenkling har virket. 

1)  http://www.regjeringen.no/upload/NHD/Vedlegg/handlingsplaner_2008/Handlingsplan%20om%20forenkling.pdf

2)  http://www.regjeringen.no/upload/NHD/Vedlegg/rapporter_2010/Statusrapport%20forenkling%202010.pdf

1. Innledning

http://www.regjeringen.no/upload/NHD/Vedlegg/handlingsplaner_2008/Handlingsplan om forenkling.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/NHD/Vedlegg/rapporter_2010/Statusrapport forenkling 2010.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/NHD/Vedlegg/handlingsplaner_2008/Handlingsplan%20om%20forenkling.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/NHD/Vedlegg/rapporter_2010/Statusrapport%20forenkling%202010.pdf
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Dette kapittelet gir en status på de sektorovergripende forenklingstiltakene i 
handlingsplanen «Tid til nyskaping og produksjon» og rapporten «Regjeringens 
arbeid for å redusere bedriftenes administrative kostnader». 

StatuS 2012

2.1. Det skal bli enklere å etablere bedrifter

En rekke tiltak som skal bidra til å gjøre det enklere å starte bedrifter er gjennom-
ført. Blant annet: 

•  Gjennomgang av prosessen for å etablere bedrifter utført i 2010 
Rambøll Management Consulting gjennomførte en prosesskartlegging av 
etableringsfasen på oppdrag av Nærings- og handelsdepartementet. Hensikten 
med prosjektet var å gi en oversikt over de aktiviteter en etablerer må gjennom-
føre for etablere en virksomhet, myndighetenes involvering i prosessen og 
hvordan myndighetene eventuelt kan forenkle denne prosessen. 

•  Lettere å starte og drive bedrift ved hjelp av Altinn  
Etablerere og småbedrifter finner mye god informasjon på internett om 
forholdet til det offentlige. Til nå har informasjonen ligget på ulike nettsteder, 
med ulike forklaringer og uten samordning mellom de ulike aktørene. Etter 
grundig gjennomgang og samkjøring av informasjonssider er alt stoff fra nett-
stedene bedin.no og bedriftshjelp.no nå på plass i www.altinn.no. I desember 
2011 ble nettstedet bedin.no stengt ned etter 13 års drift. Samordningen 
markerer en milepæl i arbeidet med å gjøre Altinn til bedriftenes hovedkilde for 
offentlig informasjon til næringslivet. 
 
På altinn.no skal brukerne finne alt om regler og støtteordninger på ett sted, med 
lenker videre til skjemaer og til fordypning hos den enkelte etat med ansvar for 
ordningene. Guider for ulike faser og oppgaver, maler for standarddokumenter 
og adgang til å stille egne spørsmål utfyller bildet av et helhetlig informasjons-
senter for næringslivet. Arbeidet, som har vært forberedt i flere år, er også et 
ledd i utviklkingen av det nasjonale kontaktpunktet for tjenester, slik det er 
forutsatt i EUs tjenestedirektiv og den norske tjenesteloven. 

•  Lavere krav til aksjekapital for AS  
Kravet til minste aksjekapital etter aksjeloven ble senket fra 100 000 til 30 000 
kroner fra 1. januar 2012. Tiltaket har stor betydning for mange nystartede 
bedrifter som får frigjort midler som kan brukes til annen verdiskapende 
 virksomhet.  
 
 

2. Sektorovergripende tiltak
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Endringen i kravet til aksjekapital fra 100 000 kroner til 30 000 kroner vil ha 
direkte økonomisk virkning for mange små aksjeselskaper. Ikke minst vil dette 
gjelde selskaper som driver lite kapitalkrevende virksomhet som kunnskaps baserte 
og tjenestebaserte yrker. Det er grunn til å tro at mange små aksje selskaper har 
fastsatt aksjekapitalen til 100 000 kroner bare for å oppfylle aksjelovens krav, og 
ikke på grunn av det reelle kapitalbehovet i selskapet. Det antas at lovforslaget 
vil føre til at en del selskaper velger å sette ned aksjekapitalen til det nye minste-
kravet på 30 000 kroner for å frigjøre en del av disse midlene for aksjeeierne. 
Endringen kan bidra til å øke fleksibiliteten for selskapene ved at aksjekapitalen 
kan tilpasses bedre til selskapets konkrete kapitalbehov.  
 
Dessuten kan endringen gjøre det enklere og billigere å stifte et norsk aksje-
selskap. Med disse endringene vil norsk selskapsrett bli mer attraktiv sammen-
lignet med våre nabolands regler, og forhåpentligvis bidra til flere nyetableringer 
av aksjeselskaper i Norge.   

•  Unntak fra revisjonsplikten for de minste bedriftene 
Fra regnskapsåret 2011 kan små aksjeselskap velge bort revisjon av årsregnskapet. 
Dette er et av de viktigste forenklingstiltakene de senere årene og innebærer en 
vesentlig lettelse i administrative kostnader for de små selskapene. 
 
Den nye loven innebærer at alle aksjeselskaper som oppfyller følgende tre vilkår 
får muligheten til å velge bort revisjon av årsregnskapet: under 5 millioner 
kroner i driftsinntekter, under 20 millioner kroner i balansesum og gjennom-
snittlig antall ansatte ikke utfører mer enn 10 årsverk. 
 
Loven innebærer også at norske aksjeselskaper og norsk avdeling av utenlands 
foretak med begrenset ansvar likestilles når det gjelder krav til revisjon. Dette 
har vært sentralt for regjeringen i arbeidet med å få gjennomført dette forslaget.  

2.2. Næringspolitisk strategi for små og mellomstore bedrifter

Den vanlige norske bedrift er en liten bedrift med få ansatte. Hele 99,5 prosent av 
alle bedrifter i Norge har færre enn 100 ansatte. De små og mellomstore bedriftene 
står for brorparten av sysselsettingen i Norge – 1,1 millioner eller nesten 2/3 av alle 
ansatte i privat sektor jobber i små og mellomstore bedrifter. Små og mellomstore 
bedrifter er følgelig avgjørende for Norge, og nærings- og handelsministeren la 
derfor i mars 2012 fram regjeringens strategi: Små bedrifter – store verdier.
 
Mange politikkområder er viktige for små og mellomstore bedrifter, og strategien 
tar opp en rekke områder, som etablering og kapital, kompetanse, eierskifte og 
offentlig anskaffelser, internasjonalisering, forenkling, innovasjon og industrielle 
rettigheter. På hvert område er det foreslått tiltak for å få til forbedringer. Totalt 
beskrives 64 konkrete tiltak som skal bedre hverdagen for små og mellomstore 
bedrifter. Blant de viktigste er tiltak for forenkling. Målet med strategien er at 
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bedriftene skal bruke minst mulig tid på administrative oppgaver som er pålagt 
dem i lover og forskrifter og mest mulig tid på å drive og utvikle virksomheten. 

2.3. Reviderte ELMER-retningslinjer 

ELMER-retningslinjene er et helhetlig sett med prinsipper og spesifikasjoner som 
skal brukes ved utforming av nettbaserte skjemaer til næringslivet. Retningslinjene 
skal sikre at offentlige elektroniske skjemaer blir utformet på en enhetlig og bruker-
vennlig måte.

En justering av ELMER-retningslinjene, versjon 2.1, ble vedtatt i august 2011. 
Mesteparten av endringene er språklige presiseringer, fordi vi har sett at noen uklare 
begrep i versjon 2.0 kan skape misforståelser. Men ELMER 2.1 åpner også for større 
frihet på enkelte områder, for eksempel ved navngiving for sider og ved håndtering 
av komplekse tabeller. 

2.4. Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå (SSB) legger stor vekt på å tilrettelegge sin datainnsamling 
med sikte på å begrense den totale oppgavebyrden for næringslivet. I SSBs strategi 
er det nedfelt førende prinsipper for innhenting og gjenbruk av data. SSB skal:
Utnytte offentlige administrative opplysninger så langt som mulig i samspill med 
andre offentlige etater og private oppgavegivere. SSB har i 2012 innledet et mer 
systematisk kvalitetssamarbeid med registerførere for å øke kvaliteten i de admi-
nistrative dataene SSB mottar. SSB arbeider selvstendig og sammen med andre 
offentlige institusjoner om felles innhenting av opplysninger for å bidra til effekti-
visering av innhenting og gjenbruk av data. Sentralt her er bl.a. nye metadata-
løsninger, Skattedirektoratets RANK-prosjekt, Brønnøysundregistrenes SARI-
prosjektet, og EDAG. 

Et område med aktiv gjenbruk av informasjon rapportert til andre etater er bruk  
av Næringsoppgaven. I 2012 ble oppgavebyrden redusert ved at utvalget av små 
enheter i strukturstatistikken reduseres med 40 prosent.

Tilrettelegge for elektronisk rapportering via Altinn. Det skal innføres økt elektronisk 
innrapportering gjennom Altinn, rapportering skal flyttes fra SSBs egenutviklede 
løsning IDUN og over til Altinn. I denne prosessen vil rapporteringsinnhold 
 gjennomgås med tanke på å redusere omfang eller benytte foreliggende data.

Selve overgangen til Altinn II vil gi en gevinst i seg selv fordi Altinn II-plattformen 
tilbyr en innsendingstjeneste og i tillegg andre avanserte kommunikasjons-
tjenester som vil gi bedre kvalitet og økt brukeropplevelse for SSBs oppgave givere. 
SSB arbeider også for å øke rapporteringen direkte fra it-system. Automatisert 
datafangst fra bedriftenes it-systemer bidrar sterkt til å begrense oppgavebyrden.
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Løpende vurdere og iverksette tiltak for å begrense den faktiske oppgavebyrden. SSB 
søker å begrense den totale oppgavebyrden for næringslivet gjennom samordning 
av utvalg og av opplysninger som hentes inn ved de ulike innrapporteringer, noe 
som åpner for gjenbruk. 

Utvalgsundersøkelsene for næringslivet skal baseres på så korrekt informasjon 
som mulig, utvalgsstørrelsene skal begrenses, utvalgene skal samordnes og 
oppgavebyrden skal fordeles mest mulig rettferdig. I 2013 vil SSB særlig arbeide 
med sikte på mer rettferdig fordeling av oppgavebyrden, samt se på kutt i utvalgs-
størrelser.

For å effektivisere datastrømmen fra oppgavegiver til SSB tilrettelegges det i stor 
grad for elektronisk innrapportering, både ved hjelp av automatiserte innsendinger 
og smarte skjema. 

Det er de siste årene satset mye på å øke andelen av elektronisk rapportering fra 
næringslivet og på å baserer i økende deler av datafangsten på innhenting av 
tredje partsdata. Eksempel på tredjepartsdata er et kjedekontor som har data om 
alle sine butikker. Istedenfor å be hver butikk rapportere til SSB, kan de respektive 
kjedekontorer rapportere samlet for alle butikker i kjeden som et uttrekk fra sitt 
it-system. SSB har tilsvarende rapporteringsløsninger for lastebil- og drosje-
transport. SSB skal i 2013 forbedre løsningene for innhenting av tredjepartsdata. 

Tilpasse oppgavebyrden slik at den oppleves som minst mulig belastende, det vil si 
begrense den opplevde oppgavebyrden. SSB har nylig opprettet en egen enhet – 
Seksjon for datafangstmetoder – som vil arbeide aktivt med utvikling av kvantita-
tive målemetoder. Seksjonen vil gjennom brukertestmetoder bidra til å få opp et 
bedre faktagrunnlag om hvor problemene med innrapporteringen ligger og 
anvende denne kunnskapen til å utvikle bedre innrapporteringsverktøy.

Det er lagt opp til dialog med oppgavegiverne for å finne fram til effektive måter  
å hente ut data fra bedriftenes egne informasjonssystemer på.  

2.5. Regnskapsloven og aksjeloven

Regjeringen har lansert og arbeider med forenkling av aksjeloven og regnskaps-
loven. I desember 2011 ble kravet til aksjekapital senket fra 100 000 til 30 000 
kroner. I etterkant av endringene har man sett en stor økning i nye aksjeselskap.

I 2012 ble det registrert 25 614 nye aksjeselskap i Foretaksregisteret, mot 16 249 
nye AS i 2011, en økning på bortimot 58 prosent. 66 prosent av de nye aksje-
selskapene valgte ikke å ha revisjon. Tallet på nyregistrerte NUF (norskregistrerte 
utenlandske foretak) er halvert siden 2011. Også det totale antallet NUF fortsetter 
å synke. Bestanden av NUF var ved utgangen av året 14 570, mens det tilsvarende 
tallet for 2011 var 17 184.
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Det vil også bli fremmet forslag om ytterligere endringer i aksjeloven med utgangs-
punkt i forenklinger presentert i Knudsenutredningen. Finanstilsynet har tatt til 
orde for en gjennomgang av regnskapsloven, og det arbeides nå med oppfølging 
av dette i tillegg til muligheten for innføring av retningslinjer i tråd med EUs mirko-
foretaksdirektiv.

2.6. tenk smått først

I handlingsplanen «Tid for nyskaping og produksjon» ble det stadfestet at det  
i utredninger av nytt regelverk skal vurderes om regelverket kan differensiere 
mellom små og store bedrifter. Unntaket er regelverket om HMS. Det er det enkelte 
departements ansvar å følge opp at det i alle utredninger av nytt regelverk og 
ordninger som retter seg mot næringslivet, vurderes om det kan differensieres 
mellom SMB og store bedrifter. 

God dialog med næringslivet og næringsorganisasjonene er en grunnleggende 
forutsetning for å lykkes med forenklingsarbeidet. Det legges derfor stor vekt på  
å ha kontinuerlig kontakt med næringslivet for å klarlegge konsekvenser for særlig 
små og mellomstore bedrifter. I arbeidet med regjeringens strategi for små og 
mellomstore bedrifter ble det også lagt stor vekt på involvering fra næringslivet 
gjennom det strategiske rådet.

Det er en økende bevissthet om behovet for å ivareta hensynet til små og mellom-
store bedrifter i forvaltningen. Dette gjenspeiler seg i en rekke tiltak som omtales  
i denne rapporten, blant annet muligheten for å velge bort revisjon. 

2.7. unngå nye administrative byrder

I handlingsplanen stadfestes det at i de obligatoriske nytte- og kostnadsanalysene 
skal gis en særlig vurdering av nytte og kostnader knyttet til innføring av nye lover 
og tiltak som kan medføre økte administrative byrder for næringslivet.

Erfaring viser at det er nødvendig å overvåke regel- og tiltaksproduksjonen. Det er 
ikke tilstrekkelig å gjøre de eksisterende reglene enklere og mindre belastende for 
næringslivet. Også nye forslag til regler og tiltak må sjekkes opp mot regjeringens 
mål om forenkling og hensynene til små og mellomstore bedrifter.

Forslag som i vesentlig grad berører og belaster næringslivet, må utformes slik at 
de ikke hindrer at vi kan innfri ambisjonen om redusert belastning for nærings-
livet. Nærings- og handelsdepartementet vil gjennomgå mulighetene for å forbedre 
systemene som gjelder utforming av, og beslutning om, nytt regelverk.
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2.8. Videreutvikle altinn

Videreutviklingen av Altinn er holdt fram som en sentralt element i arbeidet med  
å redusere næringslivets administrative kostnader. Et viktig mål er at næringslivet 
kun skal behøve å forholde seg til Altinn for all sin kommunikasjon med forvalt-
ningen. Altinn skal være hele offentlig sektors samhandlingsplattform. 

I 2010 var 215 tjenester som  tilgjengelige via Altinnportalen . Dette innebar en 
økning siden 1. juni 2008 på 39. Antall tjenesteeiere som hadde sluttet seg til 
Altinn- samarbeidet var 23. Siden da er nye tjenester i Altinn blir lansert flere 
ganger i året for å tilpasse seg brukernes behov. I dag omfatter Altinn 36 statlige 
etater og 3 kommuner, og 209 nye tjenester er kommet til siden 2010. Per januar 
2013 er det 424 digitale tjenester i Altinn. 

Utviklingen har hatt betydelige effekter på samhandligen mellom næringslivet og 
det offentlige: 
•  99 prosent av alle mva-pliktige i Norge rapporterer via Altinn annenhver måned
•  98 prosent av næringslivet rapporterer lønns- og trekkoppgaven via Altinn
•  98 prosent rapporterer aksjonærregisteroppgaven
•  95 prosent av selskaper og næringsdrivende rapporterer selvangivelsen via 

Altinn (med arbeidsflyt mellom daglig leder, regnskapsfører og revisor i Altinn 
meldingsboks)

•  Alle norske fiskeoppdrettere rapporterer ukentlig til Mattilsynet og månedlig  
til Fiskeridirektoratet

•  80 prosent av næringslivet leverte årsregnskap til Brønnøysundregistrene høsten 
2012. (I Sverige er det bare promiller av de regnskapspliktige selskapene som 
velger å sende årsredovisningen elektronisk) 

Nesten ingen andre land kan vise til tilsvarende utbredelse av elektroniske tjenester 
til næringslivet. Felles for disse tjenestene er at de gjør det enklere for næringslivet 
og borgerne å kommunisere med offentlig forvaltning, og offentlig forvaltning 
mer effektiv.

I tillegg til utviklingen av tjenester har Altinn II-prosjektet blitt gjennomført  
i  perioden. Prosjektet innebærer en ny teknisk plattform som alle tjenestene skal 
kjøres på, og gjør det mulig å utvikle nye typer tjenester. Tjenester som kan effekti-
visere samhandlingen mellom privat og offentlig sektor og internt i offentlig sektor 
ytterligere, er et resultat av dette prosjektet.

Hovedprioriteringen i 2013 vil være å fortsette arbeidet med å skape en robust og 
stabil Altinn-plattform. Videre skal det også arbeides med det siste store utviklings-
prosjektet tilknyttet Altinn II-prosjektet, som er overføring av selvangivelsesløsning 
til den nye plattformen. Dette arbeidet skal i henhold til foreliggende planer være 
ferdig i 2013. Det er også viktig å prioritere arbeidet med å forberede inngåelse av 
nye avtaler med leverandører til utvikling, drift og forvaltning, etter at de eksisterende 
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avtalene utløper i 2014. En interdepartemental arbeidsgruppe under ledelse av 
NHD har foreslått en ny strategi for Altinn som vil legge ytterligere føringer for alle 
disse prosessene. 

Ett av elementene her er at en må prioritere å rulle ut de tjenestene som er godt 
gjennomtestet og som man har gode erfaringer med. I den forbindelse har de 
etatene og virksomhetene som eier tjenester i Altinn, planer om å utvikle over  
850 nye tjenester de neste 1–2 årene. Ansvaret for at disse tjenestene blir realisert, 
ligger hos tjenesteeierne, og kapasiteten i Altinns tjenesteutvikling og testregime 
må være god nok til at det ikke skal være en flaskehals etter sommeren 2013. 

2.9. E-signatur som felles sikkerhetsløsning for offentlige virksomheter

I handlingsplanen fra 2008 og rapporten fra 2010 vises det til arbeidet med å 
etablere en felles bruk av elektronisk ID (eID) i offentlig sektor. Arbeidet koordineres 
av Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Direktoratet for forvaltning og 
IKT (DIFI).

MinID er etablert som felles offentlig løsning på mellomhøyt sikkerhetsnivå. Våren 
2010 ble det skrevet kontrakter med to leverandører av eID på høyt sikkerhetsnivå 
som kan brukes for å logge på offentlige tjenester. eID på høyt sikkerhetsnivå er en 
forutsetning for at innbyggerne skal få tilgang til offentlige tjenester med person-
sensitivt innhold på nett. Til slike tjenester har innbyggerne kunnet bruke privat 
eID fra Commfides og Buypass som samlet har om lag 400 000 brukere.

I 2012 er Buypass og Commfides tildelt nye kontrakter. Avtalene gjelder autentisering 
(innlogging), og har signering og meldingskryptering som opsjoner som kan 
utløses ved behov. BankID Norge er tildelt kontrakt for å levere elektronisk ID (eID) 
på høyt sikkerhetsnivå til offentlige digitale tjenester. Dette innebærer at 2,8 millioner 
innbyggere som bruker BankID, fra slutten av november 2012 fikk tilgang til alle 
offentlige nett-tjenester, også dem som krever høy sikkerhet

Sammen med MinID gjør de nye avtalene at regjeringen har oppfylt målet om at 
innbyggerne enkelt kan logge seg inn på alle digitale tjenester fra det offentlige. 
Innbyggerne vil gjennom Difis innloggingstjeneste, ID-porten, møte det samme 
innloggingsbildet på tjenester fra flere enn 270 offentlige virksomheter, og får med 
BankID som nytt innloggingsvalg.

2.10. Samordning av regnskapsinformasjon

Oppgaveregisteret, Statistisk Sentralbyrå, Skatteetaten og Regnskapsregisteret  
har iverksatt prosjektet samordning av regnskapsinformasjon (SARI). Målet med 
prosjektet er at næringslivet skal innrapportere den samme regnskapsopplysningen 
kun én gang. Det er identifisert ca. 30 skjema knyttet til innrapportering av regn-
skapsopplysninger som er særlig egnet for samordning. 
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Prosjektet er i en forstudiefase som pågår ut 2013. Forstudien omfatter blant annet 
prosesskartlegging og innspillsmøter for å avdekke forenklingsmuligheter. Utfallet 
av forstudien vil avgjøre prosjektets endelig utforming og omfang. Det er planlagt 
å søke om finansiering til forprosjekt i statsbudsjettet for 2015. 

2.11. Bedre skjemakvalitet og mindre dobbelrapportering

I handlingsplanen fra 2008 og rapport fra 2010 vises det til at Oppgaveregisteret 
undersøker påstandene om blant annet vanskelige skjemaer og dobbeltrapportering, 
og at Oppgaveregisteret er i dialog med etater angående forenklinger som ble 
foreslått av næringslivet i kartleggingsrapportene. Dette gjaldt både unntak fra 
innsendelsesplikt, bedre tilrettelegging av informasjonsmateriell knyttet til 
rapporteringer og forenkling av rapporteringsskjemaer.

Det er i ettertid gjennomført en rekke forenklinger og forbedringer når det gjelder 
rapportering. En lang rekke skjemaer er blitt digitalisert og forenklet. Oppgave-
registerets belastningstatistikk viser at næringslivets oppgavebyrder ble redusert 
med 427 årsverk i perioden fra 2008 til 2011. I samme periode har antall elektroniske 
skjema økt fra 344 til 400. Oppgaveregisteret arbeider kontinuerlig med å identifisere 
muligheter for forenkling i forbindelse med offentlige skjema og rapporterings-
ordninger, blant annet gjennom prosjektene Samordning av vedleggskrav (SAV) 
og SARI (Samordning av regnskapsinformasjon). Også andre virksomheter som 
SKD og SSB arbeider dedikert med prosjekter som vil bidra til bedre skjemakvalitet 
som EDAG, flytting av IDUN til Altinn II. 

For å bidra til ytterligere forbedring i skjemakvalitet og reduksjon av næringslivets 
rapporteringsbyrder lanserte regjeringen 1. november 2012 at statlige virksom-
heter skal tilgjengeliggjøre søknader, skjemaer og rapporter digitalt innen 2015. 
De største statlige tjenestene skal være digitale allerede i første halvdel av 2014. 
Innen første halvdel av 2015 skal alle statlige tjenester tilbys digitalt. Tiltaket vil 
bidra til betydelig forenkling for forvaltningen og næringslivet.

2.12. Bedre og mer samlet informasjon til næringslivet

I handlingsplanen fra 2008 beskrives arbeidet som er i gang med å forbedre infor-
masjonen til næringslivet om regelverk og prosedyrer. Arbeidet skal bidra til at 
næringslivet har god tilgang til kvalitetssikret og oppdatert informasjon.

I perioden fram til 2010 ble flere tiltak iverksatt. Tjenesten www.bedriftshjelp.no 
ble lansert som en del av Altinn. Brønnøysundregistrene overtok ansvaret for 
nettjenesten www.bedin.no og telefontjenesten Narviktelefonene fra 1. januar 2009. 

Siden 2010 er arbeidet med å tilrettelegge Altinn til å bli kontaktpunkt i henhold til 
tjenestedirektivet videreført, bl.a. ved at engelske blanketter og veiledninger lanseres. 
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31. oktober 2011 ble informasjonsportalen i Altinn presentert i ny drakt. Forsiden 
til altinn.no fikk en ansiktsløftning, og informasjonen fra næringslivsportalene 
bedin.no og bedriftshjelp.no ble en del av Altinn under navnet «Starte og drive 
bedrift». Portalen gjør det betydelig enklere å etablere og drive selskaper gjennom 
elektroniske løsninger og god veiledning og støtte.

1. juni 2012 endret «Narviktelefonene» navn til «Bedriftsveiledning». Formålet med 
tjenesten er å gjøre det enklere å starte og drive bedrift i Norge. Navneskiftet er et 
ledd i forenkling og samordning av offentlig informasjon overfor næringslivet

2.13.  Samordnet lønns- og personalrapportering (EDaG – elektronisk dialog 
med arbeidsgiver)

Arbeids- og velferdsdirektoratet, Brønnøysundregistrene, Skattedirektoratet og 
Statistisk Sentralbyrå samarbeidet i 2009 om en forstudie av mulighetene for å 
realisere en ny felles ordning for innhenting av informasjon og kommunikasjon 
med arbeidsgivere på lønns- og personalområdet. Målsettingen var å forenkle 
arbeidsgiveres rapportering om ansettelses- og inntektsforhold mv. til Skatte-
etaten, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Forstudien ble fulgt opp av et forprosjekt i 2010. Våren 2011 ble et felles forslag  
fra etatene om innføring av ordningen brukt som grunnlag for en høring i regi av 
Finansdepartementet. Regjeringen bevilget midler til Elektronisk Dialog med 
Arbeidsgiver i revidert nasjonalbudsjett for 2012, og Stortinget vedtok i juni 2012 
innføring av den nye ordningen fra og med 2015. Ordningen innbærer at arbeids-
giver skal rapportere ett sett med pliktige opplysninger om hver enkelt ansatt 
minst én gang per måned. Ordningen vil dermed erstatte flere av de oppgaver  
og skjemaer som arbeidsgiver i dag må levere; blant annet terminoppgave for 
arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, lønns- og trekkoppgaver med følgeskriv til 
disse oppgavene, melding til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, opplysninger 
om inntekts- og skatteopplysninger til NAV og opplysninger til bruk for SSBs 
arbeid med å utarbeide lønnsstatistikker. Gjennomførte analyser anslår en årlig 
innsparing for arbeidsgiverne på om lag 500 millioner kroner når ordningen er 
etablert og utprøvd.
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Dette kapittelet gir en status for de tiltakene i handlingsplanen som er mer sektor-
begrensede. Tiltakene presenteres fordelt etter departement. De tiltakene som er 
gjennomført i tidsrommet mellom 1. september 2006 og frem til utgivelse av 
rapporten i 2010, presenteres først. Dernest presenteres status for de tiltakene som 
ikke var ferdigstilt ved utgivelse av 2010-rapporten. For en utfyllende beskrivelse 
av de enkelte tiltakene, viser vi til handlingsplanen fra 2008 og statusrapport fra 
2010. 

Rambøll Management AS har beregnet besparelsene ved noen av tiltakene i hand-
lingsplanen, det vil si de tiltakene som enten er gjennomført eller er kommet så 
langt at det har vært mulig å beregne besparelser. En del av tiltakene er av en slik 
art at kostnadsbesparelser vanskelig kan beregnes. Eksempler på dette er tilrette-
legging av informasjon til næringslivet, eller endring av innsendelsesfrister til et 
tidspunkt som passer bedre for bedriftene. Dette er forenklinger som ikke så lett 
kan tallfestes, men som kan redusere irritasjonsbyrden eller på andre måter bidra 
til å effektivisere arbeidsprosesser.
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Barne-,  likestillings- og inkluderingsdepartementet ..........................................  22
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GjENNoMFøRtE tILtak FR a 2010-R appoRt

Reduksjon i antall arbeidstakergrupper i regelverket for tredjelandsborgere:  
Antallet arbeidstakergrupper i ny utledningsforskrift er redusert, jf §§ 6-1 6-6 
med hjemmel i lovens § 23 oppholdstillatelse for arbeidstakere. For øvrig er 
både loven og forskriften strukturert slik at oppholdstillatelse for andre typer 
formål står samlet (§ 24 utsendt arbeidstaker eller selvstendig oppdragstaker, 
§ 25 selvstendig næringsvirksomhet, § 26 studier, vitenskapelig, religiøst eller 
kulturelt formål). Trådte i kraft 1. januar 2010. 

 � Større ansvar til arbeidsgivere ved rekruttering av utenlandsk arbeidskraft 
Gjennomført i ny utlendingsforskrift § 6-9, jf § 10-3. Trådte i kraft 1. januar 2010. 

 � Tilrettelegging for å søke arbeid for utenlandske studenter i Norge
Gjennomført i ny utlendingsforskrift § 6-29. Trådte i kraft 1. januar 2010. 

 � Flere informasjons- og saksbehandlingskontorer for utenlandske arbeidstakere 
Servicekontor i Kirkenes ble åpnet i september 2009. Servicekontor i Stavanger 
ble åpnet i november 2009. 

 � Enklere rammebetingelser for internasjonale selskaper og større mobilitet for 
arbeidstakere i internasjonale selskaper 
Gjennomført i ny utlendingsforskrift § 6-1 femte ledd og § 6-2 femte ledd. 
Trådte i kraft 1. januar 2010. 

StatuS 2012

Gjennomførte tiltak

 � Innføring av elektronisk søknad og raskere saksbehandling ved rekruttering av 
utenlandsk arbeidskraft
LOV-2008-05-15-35 Utlendingsloven med forskrifter
Fra høsten 2011 var søknad på nett implementert i hele utlendingsforvaltningen. 
Søknad på nett innebærer at søkere kan registrere søknader om oppholdstillatelse, 
visum, statsborgerskap og betale gebyr over internett. Søkerne kan også bestille 
time hos politiet eller utenriksstasjon via internett for å kunne levere de doku-
menter som er nødvendige for at søknaden skal bli behandlet. Arbeidsgivere 
og andre kontaktpersoner i Norge kan også bruke løsningen, og søke på vegne 
av arbeidstakere. Høsten 2011 ble også eSak tatt i bruk i hele utlendingsforvalt-
ningen. Dette betyr at papirarkivene i UDI, UNE, IMDi, politiet og hos utenriks-
stasjonene er erstattet av et felles elektronisk dokumentarkiv.
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 � Enklere for russiske statsborgere å få arbeidstillatelse
LOV-2008-15-35 Utlendingsloven med forskrifter

1. Det skal bli enklere for ufaglærte russere fra Barentsregionen å få midler-
tidig arbeidstillatelse for arbeid i alle næringer i de tre nordligste fylkene, 
ikke bare i fiskeindustrien som i dag.  
 
Gjennomført gjennom instruks. Trådte i kraft 1. desember 2008. 

2. Tillatelse også til deltidsarbeid for grensependlere fra Russland.  
 
Gjennomført ved ny utlendingsforskrift § 6-5. Ordningen trådte  
i kraft 1. september 2009 og ble videre ført i nytt utlendingsregelverk fra  
1. januar 2010.

 
3. Opprettelse av et informasjons- og saksbehandlingskontor for innvandrere  

i Kirkenes.  
 
Åpnet i september 2009. 

4. Gjennomgang av praksis med sikte på oppmyking av dokumentasjonskrav 
for russiske borgere ved søknad om visum ved generalkonsulatet i Murmansk 
og grensepassering ved Storskog.  
 
Med rundskriv A-42, som trådte i kraft 1. oktober 2008, og senere videreført 
i rundskriv G-2010-007 av 15.9.2010, ble det innført lettelser  
i visumpraksis for søkere bosatt i Murmansk og Arkhangelsk som søker om 
visum ved generalkonsulatet i Murmansk.

5. Søkere fra Murmansk og Arkhangelsk Oblast vil normalt kunne gis flerreise-
visum når de har overholdt vilkårene for tidligere visum.  
 
Med rundskriv A-42, som trådte i kraft 1. oktober 2008, og senere videreført 
i rundskriv G-2010-007 av 15.9.2010, ble det innført lettelser  
i visumpraksis for søkere bosatt i Murmansk og Arkhangelsk som søker om 
visum ved generalkonsulatet i Murmansk.

6. Utrede muligheten for å inngå avtale om grenseboerbevis.  
 
Norge og Russland inngikk 2. november 2010 en avtale om forenkling av 
gjensidige reiser for grenseboere i de to landene. Avtalen trådte i kraft 
29. mai 2012. Fastboende i de delene av Norge og Russland som ligger mindre 
enn 30 kilometer fra riksgrensen vil kunne søke om grenseboerbevis. Avtalen 
omfatter rundt 9 000 personer i deler av Sør-Varanger kommune, og opptil 
45 000 personer i kommunene Zapoljarnyj og Korzunovo samt deler av 
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kommunene Nikel og Petsjenga på russisk side. Innehaverne av grenseboer-
bevis kan oppholde seg uten visum i inntil 15 dager i strekk i grenseområdet 
til den andre staten. En grenseboer er en person som har vært lovlig bosatt i 
grenseområdet de siste tre årene. Personen trenger ikke å være russisk eller 
norsk borger. Grenseboerbeviset gir ikke i seg selv rett til å arbeide i Norge.

 � Meldeplikt til politiet ved ansettelse av utenlandsk statsborger fjernes
LOV-2008-15-35 Utlendingsloven med forskrifter
Endringen ble gjeldende fra 1. januar 2010. 

 � Avvikling av meldeplikt til politiet ved utenlandske overnattingsgjester for 
overnattingssteder 
LOV-2008-15-35 Utlendingsloven med forskrifter
Endringen ble gjeldende fra 1. januar 2010. 

 � Oppheving av krav til melding om sjøfolk til Aa-registeret via 
mønstringsmyndigheten 
Folketrygdloven § 25-1
FOR-2008-08-18-942 Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregister 
Gjennomført ved opphevelse av bestemmelse i forskrift om arbeidsgiver- og 
Arbeidstakerregisteret (§6 nr. 5) om at meldinger om sjøfolk til A/A-registeret 
skal sendes via mønstringsmyndighetene (endringsforskrift 15. august 2011,  
i kraft 1. november 2011). 

Endringen medfører at NAV Aa-registeret vil kunne til by elektronisk innrappor-
tering også for maritime arbeidsgivere/arbeidsforhold. En slik løsning vil gjøre 
at innrapporteringen til registeret går langt raskere enn i dag. Det synes vanskelig 
å tallfeste den økonomiske effekten av endringen.

under gjennomføring

 � Nettportal for arbeidsinnvandring og tjenesteimport
Det er etablert et samarbeid om å utvikle en nettveiviser som skal være operativ 
innen utgangen av første halvår 2013. Arbeids- og velferdsdirektoratet har ansvar 
for å etablere dette, og blant andre UDI skal bistå i arbeidet.

 � Elektronisk innmelding av arbeidsrelatert sykdom
Arbeidsmiljøloven § 5-3
Arbeidstilsynet arbeider med sikte på å innføre et elektronisk meldesystem for 
legers rapportering av arbeidsrelatert sykdom som erstatning for dagens system 
med innsending av skriftlige skjemaer per post. 

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider for at alle legekontor skal ha et 
elektronisk pasientjournalsystem som støtter sending og mottak av elektroniske 
meldinger. Tiltaket fra Arbeidstilsynet er imidlertid avhengig av at legenes 
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 elektroniske pasientjournalsystem tilrettelegges for elektronisk rapportering av 
arbeidsrelatert sykdom fra lege til Arbeidstilsynet. Helse- og omsorgssektoren 
består av mange selvstendige virksomheter som i stor grad selv har ansvar for 
prioriteringer, anskaffelse og drift av egne IKT-systemer. Slik det er i dag, må 
hver aktør bestille endringer i IKT-systemene hos sine leverandører. Det er 
således er en utfordring å koordinere og innføre denne type IKT-tiltak i helse- 
og omsorgssektoren per dags dato. 

For å bidra til bedre IKT-koordinering i sektoren, er det opprettet et nasjonalt 
utvalg for IKT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT). Tiltaket står på 
listen over tiltak som skal vurderes av dette utvalget i 2013.
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GjENNoMFøRtE tILtak FR a 2010-R appoRt

 � Ny markedsføringslov 
Loven trådte i kraft 1. juni 2009. I den gamle markedsføringsloven var det et 
forbud mot tilgift, dvs. forbud mot å bruke visse tilleggsytelser i markeds-
føringen. Dette forbudet blir opphevet i forbindelse med ikrafttredelsen av  
den nye loven. Forslaget om å videreføre forbudet mot samlemerker settes  
ikke i kraft. Disse to endringene i det nye regelverket vil være forenklinger for 
næringslivet. 

En annen regelverksforenkling er at to forskrifter til den nye markedsførings-
loven, forskrift 15. desember 1972 nr. 22 om Forbrukerombudets og Markeds-
rådets virksomhet, og forskrift 17. mars 1978 nr. 4 om dekning av sakskostnader 
i sak for Markedsrådet er slått sammen til én.  
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GjENNoMFøRtE tILtak FR a 2010-R appoRt

 � Oppheving av rapporteringsplikten i mva-loven §49 a 
Lovendringen trådte i kraft 1. september 2008. 

 � Søknad om GSP-innførselstillatelse 
Informasjonskrav ble fjernet med virkning fra 1. januar 2008. Målt kostnads-
besparelse av tiltaket: 0,01 mill kroner. 

 � Forhåndsutfylt selvangivelse for næringsdrivende 
Gjennomført i 2008 ved innlevering av selvangivelse for inntektsåret 2007.  
Målt kostnadsbesparelse av tiltaket: 5,70 mill kroner. 

 � Utsatt frist for levering av årsterminoppgave for merverdiavgift for 
registreringspliktig næringsdrivende med liten omsetning 
Gjennomført. 

 � Utsatt innleveringsfrist for 3. termin mva-oppgave 
Gjennomført. 

 � Endringer i rapporteringsreglene i ligningsloven § 6-10 
Lovendringen trådte i kraft 1. september 2008. Nærmere regler er gitt av Skatte-
direktoratet i forskrift 15. august 2008 nr. 929 om oppdragsgivers og oppdrags-
takers opplysningsplikt. Forskriften har blant annet regler om hvilke opplysninger 
som skal gis, hvordan de skal gis, og når de skal gis. Målt kostnadsbesparelse av 
tiltaket: 0,09 mill kroner. 

 � Forenklet tollprosedyre og periodisk deklarering av lavverdisendinger til 
privatpersoner 
Ordningen trådte i kraft 25. mars 2009. Søknadsskjema og veiledning til søknad 
om tillatelse til forenklet tollprosedyre og periodisk deklarering av lavverdi-
sendinger til privatpersoner ligger nå ute på tolletatens hjemmeside, www.toll.no. 

StatuS 2012

Gjennomførte tiltak

 � Vurdering av fritak fra plikten til å levere næringsoppgave for næringsdrivende 
med begrenset omsetning
LOV-1980-06-13-24 Lom om likningsforvaltning
Gjennomført med virkning fra inntektsåret 2009, jf. forskrift 01.12.2009 nr.1434 
om fritak fra plikten til å levere næringsoppgave. 
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Næringslivets kostnader knyttet til innsending av næringsoppgave 1 er beregnet 
til 308,3 millioner kroner årlig. Informasjonskravet vil falle bort, og reduksjonen 
vil utgjøre 15 millioner kroner. Tidsforbruk per næringsdrivende er beregnet  
i NHDs-rapport (mikrobedrift – insourcing) til 125 minutter med en timepris på 
240 kroner. Anslått antall næringsdrivende: 30 000.

 � SafeSeaNet-prosjektet 
FOR-1986-05-2057 Forskrift om toll- og avgiftsfri bruk/oppbevaring av proviant 
som er medbrakt om bord i fartøy som kommer i tollområder
FOR-1967-12-15-9862 Forskrift til tolloven
SafeSeaNet-Toll (SSN-TOLL) ble etter forutgående testing i to tollregioner åpnet 
i produksjon 20. april 2009. Systemet ble da tilgjengelig for de ca. 15 skips-
agentene som deltok i prøveprosjektet. Systemet er etter april 2009 gradvis 
utvidet og kan nå benyttes for autoriserte skipsagenter og fartøysførere i hele 
landet. Autorisasjon for bruk av SSNTOLL gis av tollregionene hvor av giver er 
hjemmehørende.

I det følgende gjøres det rede for status for arbeidet med informasjonskravene 
som inngår i prosjektet. 

 – Søknad om tillatelse til bruk/lagring av ufortollet proviant om bord i fartøy
Benyttes for å beskrive og klarere skipets beholdning av ufortollet proviant  
– herunder alkohol, sigaretter, andre restriksjonsbelagte varer. Tiltaket er  
gjennomført fra og med 20. april 2009.

 – Melding fra fører av transportmiddel ved ankomst til tollområdet
Benyttes som søknad om å anløpe ubetjent sted – dvs. sted i kommune hvor 
toll- og avgiftsmyndighetene ikke er stasjonert. Tiltaket er gjennomført fra 
og med 20. april 2009.

 – Dokumentasjon fra fører på transportmiddel på varer
Tiltaket innebærer at fartøysfører (eller hans representant) avgir en generell 
beskrivelse av lasten som er om bord. Informasjonen avgis i form av skips-
manifest eller annen beskrivelse av lasten. Dette registreres i SSN-Tollsystemet. 
Tiltaket er gjennomført fra og med 20. april 2009.

 – Transportselskapers opplysningsplikt om passasjerer på anmodning fra 
tollmyndighetene
I mars 2012 ble det tilrettelagt for å registrere passasjeropplysninger elektro-
nisk i SSN.

Løsningen er p.t. ikke implementert i SSN-Toll, da det blant annet som følge 
av praktiske problemer arbeides med avklaringer overfor avgivere av infor-
masjonen mm. Tidsplanen for den videre prosess er ikke fastlagt.
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 – Dokumentasjon fra fører av transportfartøy om besetning
Tiltaket er gjennomført fra og med 20. april 2009.

 – Tollerklæring fra fører av turistfartøy
Turistfartøy og cruisefartøy har unntaksordninger knyttet til avgivelse av 
 informasjon ved anløp og avgang for fartøyene. Den aktuelle tollerklæringen 
benyttes kun for enkelte typer skip (cruiseskip) og er ikke en av blankettene 
som avgis ved anløp. Ved utvikling av SSN har toll- og avgiftsmyndighetene 
valgt først å implementere prosesser som dekkes av hovedregelen for avgi-
velse av skipsopplysninger. Når dette er på plass og fungerer tilfredsstillende, 
vil toll- og avgiftsmyndighetene vurdere de ulike unntaksordningene og 
hvordan disse opplysningene på en best mulig måte kan avgis i SSN.

Det har ikke vært gjennomført noen systematisk analyse av kostnadsbespa-
relser knyttet til informasjonskravene, da det ved oppstart av nye elektroniske 
løsninger ofte vil kunne oppstå feilsituasjoner som vil kunne påvirke en 
slik analyse  negativt og ikke vil gi de riktige resultatene. Aktører fra skips-
fartsnæringen har imidlertid gitt tilbakemelding om at overgangen fra papir-
basert til dokumentasjon i elektronisk avgivelse av fartøysopplysninger har 
ført til lettelser i form av at man avgir opplysningene en gang inn i løsningen, 
hvor ikke bare toll- og avgifts myndighetene, men også andre myndigheter  
er mottaker av opplysningene. Ved at all kommunikasjon foregår elektronisk, 
slipper næringene også å sende papirdokumenter eller møte opp hos toll- og 
avgiftsmyndighetene for avlevering av disse.

Til sammen er de seks informasjonskravene kostnadsberegnet til 1,6 mill 
kroner årlig (hele kostnaden vil falle bort).

 � Vurdering av oppgaveplikt for utbetaling av lønn til barn fra foreldre som eier 
foretak til linkningsmyndighetene  
FOR-1983-12-23-1840 Forskrift om særskilt oppgaveplikt for lønn til barn fra 
foreldres bedrift 
Foreldres bedrift m.v. ble opphevet ved kongelig resolusjon 18. desember 2009 
med hjemmel i ligningsloven § 6-2 nr. 4 bokstav a. Endringen trådte i kraft straks.

Regelendringen innebar at foretakene fra og med inntektsåret 2009 ikke lenger 
trengte sende inn RF-1160 som vedlegg til selvangivelse eller selskapsoppgave. 
Det er ikke foretatt nye estimater for kostnadsbesparelser.

Informasjonskravet er beregnet å koste næringslivet 92 000 kroner årlig (hele 
kostnaden vil falle bort).
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 � Vurdering av forslag til forenkling basert på forslag fremmet av 
Kulturmomsutvalget 
LOV 19-6-1969 nr 66 om merverdiavgift 
Tiltakene er delvis gjennomført med virkning fra 1. juli 2010, se lov 25. juni 2010 
nr. 32, lov om endringer i merverdiavgiftsloven mv.

På kulturområdet ble det innført avgiftsplikt med en sats på 8 pst. for inngangs-
penger til museer, gallerier, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. På idretts-
området ble det innført avgiftsplikt med en sats på 8 pst. for inngangsbilletter 
til idrettsarrangement (forutsatt at slik årlig omsetning overstiger 3 millioner 
kroner) og formidling av slike inngangsbilletter.

Tiltakene er knyttet til unntaket for omsetning av rett til å utøve idrettsaktivitet, 
omsetning av inngangspenger til scenekunst (teater, konserter, opera mv.), 
omsetning av omvisningstjenester skal etter endelig beslutning ikke gjennom-
føres. Slik omsetning er derfor fortsatt unntatt merverdiavgiftsplikt. For bakgrunn 
se Prop. 119 LS (2009–2010) avsnitt1.2 og 7.1 om idrettsaktiviteter, avsnitt 4.4. 
Prop.1 S (2009–2010 avsnitt 3.2.2 om scenekunst), og Prop.119 S (2009–2010) 
avsnitt 6.4 samt Prop.1 S (2010–2011) Skatter og avgifter 2011, avsnitt 4.2.2 om 
omvisningstjenester.

De administrative konsekvensene av endringen er ikke beregnet. Konsekvensene 
antas å være begrenset. Endringen kan ha med ført økte administrative byrder 
for noen virksomheter, bl.a. de som ikke var avgiftspliktige før endringen. For 
mange av de virksomhetenes om var delvis avgiftspliktig før endringen, kan  
de administrative byrdene imidlertid ha blitt redusert ved at avgiftsplikten blir 
utvidet, og at man i mindre grad vil være avhengig av å ta stilling til om de enkelte 
anskaffelsene inngår i den avgiftspliktige eller avgiftsunntatte delen av virksomheten.

 � Evaluering av bokføringsregelverket 
LOV-2004-11-19-73 om bokføring og FOR-2004-12-01-1558 om bokføring 
Finansdepartementet ga 13.november 2007 Norsk Regnskapsstiftelse i oppdrag 
å gjennomgå reglene i bokføringsloven og bokføringsforskriften, og vurdere 
behovet for endringer ut fra de erfaringene en til nå har med bokføring etter 
reglene som trådte i kraft 1. januar 2005. Bokføringsstandardstyret i Norsk 
Regnskapsstiftelse har overlevert tre delrapporter til Finansdepartementet, 
hvorav delrapport II inneholder de forslag som antas å ville medføre forenklinger 
for næringslivet.

Regjeringen la 11. mai 2012 fram forslag til endringer i bokføringsloven, verdi-
papirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m. i Prop. 107. L (2011–2012). 
Endringene omfattet bl.a. en lemping av bokføringslovens krav om utarbeiding 
av spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, adgang til fritt å velge 
oppbevaringsmedium – herunder elektronisk lagring, og heving av grenser for 
prospektplikt, for nasjonal prospektplikt i Norge fra 100 000 euro til 1 million 
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euro, og fra 2,5 millioner euro til 5 millioner euro for EØS prospekt. Etter en 
gjennomgang av registrerte nasjonale prospekter for de tre foregående årene, 
anslår Finansdepartementet at antall prospekter for disse årene ville ha vært 
redusert til om lag halvparten med de nye terskelverdiene. 

Det ble også fremmet flere mindre justeringer i bokføringsloven av utpreget 
teknisk karakter, som primært er ment å skulle avklare eller presisere innholdet 
i gjeldende regelverk. 

Stortinget vedtok 15. juni 2012 endringene. 

 � Vurdering av revisjonsplikt for små foretak 
LOV-1999-01-15-2 om revisjon og revisor § 2-1 
På bakgrunn av forslag fra Finansdepartementet i Prop. 51 L (2010–2011) fikk 
små aksjeselskap som både har under 5 millioner kroner i driftsinntekter, under 
20 millioner kroner i balansesum og gjennomsnittlig antall ansatte ikke utfører 
mer enn 10 årsverk, adgang til å fravelge revisjonsplikten. Lovendringen trådte 
i kraft 1. mai 2011 og med adgang til å fravelge revisjonsplikt fra og med regn-
skapsåret 2011. Adgangen gjelder ikke aksjeselskap som er under tilsyn av 
Finanstilsynet, eller som er morselskap i konsern.

Basert på 2008-tall var det i underkant av 120 000 aksjeselskap som kunne 
fravelge revisjonsplikten. I Prop. 51L (2010–2011) ble det anslått at et aksje-
selskap med under 5 millioner kroner i driftsinntekter i gjennomsnitt vil kunne 
ha en årlig revisjonskostnad i størrelsesordenen 10–15 000 kroner. Revisjons-
pliktutvalget anslo i NOU 2008:12 kostnaden til å være i størrelsesordenen  
10–30 000 kroner. Finansdepartementet skrev i proposisjonen at «[s]elskap som 
fravelger revisjon vil [...] kunne spare et beløp i denne størrelsesordenen i revisjons-
honorar. Den faktiske reduksjonen i selskapenes kostnader må imidlertid justeres 
for selskapenes interne kostnader som følge av revisjonsplikt og for selskapenes 
egennytte av revisjon».

I anslagene ble det presisert at det var betydelig usikkerhet knyttet til hvor 
mange selskaper som faktisk ville fravelge revisjon, og til mulige netto-
besparelser som følge av endringen. Som det framgår av Prop. 51 L (2010–2011) 
kapittel 1, legges det opp til å vurdere den innskrenkede plikten til finansiell 
revisjon av små aksjeselskaper etter noe tid.

 � Gjennomgang av innsending til Kredittilsynet av oppgaver og opplysninger fra 
foretak under tilsyn
LOV-1956-12-07-1 § 4 første ledd nr. 3, jf. spesifiserte krav i diverse lover og 
forskrifter 
Finanstilsynet har en løpende vurdering av hyppighet og omfang av innrap-
porteringer fra foretak under tilsyn. Den største forenklingen ligger i at flere 
rapporteringer mottas elektronisk. 
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 � Vurdering av økt elektronisk rapportering fra tilsynsenheter til Kredittilsynet
Diverse lover og forskrifter
Finanstilsynet jobber med en gradvis overgang til Altinn for ytterligere innrap-
porteringer. I tillegg er det innført elektronisk kapitaldekningsrapportering  
– Corep, basert på rapporteringsspråket .xbrl, og det er innført en elektronisk 
innrapporteringsløsning for transaksjoner i finansielle instrumenter notert på 
regulert marked, TRS.

Som det framgår av listen neden for har Finanstilsynet per i dag 14 skjemaer  
i produksjon i Altinn, og ytterligere 6 under utvikling:

Skjemaer som er i produksjon:
KRT-1001 Revisjonsselskapers egenmelding
KRT-1002 Revisors egenmelding
KRT-1003 Rapportering fra utsteder foretak ved Oslo Børs
KRT-1004 Regnskapsførerselskapers egenmelding
KRT-1005 Regnskapsførers egenmelding
KRT-1006 Rapporteringsskjema for selskaper som driver inkassovirksomhet
KRT-1007 Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling
KRT-1008 Kvartalsoppgave for verdipapirforetak
KRT-1009 Kvartalsoppgave for forvaltningsselskap for verdipapirfond
KRT-1010 Revisorerklæring
KRT-1011   Fondsinformasjon til kvartalsoppgave for forvaltningsselskap for 

Verdipapirfond (KRT-1009)
KRT-1015 Årsrapport-verdipapir
KRT-1022 Likviditetsrapportering LCR
KRT-1023 Likviditetsrapportering NSFR

under gjennomføring

 � Vurdering av skjemaordninger
LOV-1980-06-13-24 Lov om likningsforvaltning
Av hensyn til migreringen fra Altinn I til Altinn II er det kun gjennomført enkelte 
endringer i forhold til de konkrete forenklingstiltakene som ble rapportert inn  
i forbindelse med Regjeringens handlingsplan «Tid for nyskapning og produksjon 
– en handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader». Dette 
omfatter blant annet at små enkeltpersonforetak kan fritas fra plikten til å levere 
næringsoppgave som vedlegg til selvangivelsen, og ovennevnte tiltak om at 
virksomheter slipper å levere «Særskilt oppgaveplikt for lønn til barn fra foreldres 
bedrift mv.» Endringene ble innført med virkning for inntektsåret 2009.

Enhver skjemarevisjon vil innebære omleggingskostnader både for nærings-
livet og det offentlige i form av utvikling av systemer, opplæring og endrede 
rutiner.
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Skattedirektoratet kom derfor i løpet av 2010 til at det i stedet for å foreta mindre 
endringer som vil gi relativt små gevinster, bør foretas en mer omfattende og 
grunnleggende revisjon av informasjonsinnhentingen. I løpet av 2011 ble det 
utarbeidet forslag til nytt konsept for selvangivelsen for næringsdrivende med 
vedlegg. Arbeidet bygger på muligheten for en ny og mer dynamisk form for 
informasjonsutveksling mellom næringslivet og det offentlige i ny Altinn-løsning. 
Arbeidet med å videreutvikle konseptet fortsatte i 2012. I første omgang tas det 
sikte på å utarbeide en ny selvangivelse for små næringsdrivende.

Tidsperspektivet for implementering av nytt konsept må avklares nærmere, bl.a. 
sett hen til tidspunktet for migreringen av selvangivelsen fra Altinn I til Altinn II. 
Reviderte planer for produksjonssetting av selvangivelsesløsningen på Altinn II 
plattformen er februar 2013.
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StatuS 2012

Gjennomførte tiltak

 � Bedre elektroniske løsninger for driftsplan – akvakulturforskriften 
FOR-2004-12-22-1785 Akvakulturforskriften
Elektronisk skjema for driftsplan ble innført høsten 2011. Ved endringer gjøres 
disse elektronisk i det opprinnelige dokumentet, noe som er en forenkling for 
innsender og alle mottakere. Erfaringer fra innsendinger høsten 2011 fører til  
at det ble gjort noen endringer i tilknytting til dette til neste innsendelse av 
driftsplaner, 1. oktober 2012. 

 � Elektronisk versjon av fangstdagbok 
FOR-1993-07-26-772 Forskrift om oppgaveplikt for fiske- og fangstfartøy
Elektronisk fangstdagbok er uttegnet og prøvd ut, og innført etappevis i 2010 
og 2011 som planlagt. Elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata ble 
innført for norske fiske- og fangstfartøy på eller over 15 meter største lengde fra 
og med 1. januar 2011 (fra og med 1. oktober 2010 for fartøy på eller over 21 meter 
største lengde). I tillegg kan øvrige fartøy på frivillig basis rapportere elektronisk. 
Innføring av elektronisk rapportering innebærer at alle opplysninger som tidligere 
er gitt i papirfangstdagboken nå skal rapporteres elektronisk. Fartøy som er 
omfattet av rapporteringsregimet skal også sende øvrige aktivitetsmeldinger 
(for eksempel melding om havneavgang og melding om havneanløp) elektro-
nisk jf. forskrift av 21. desember 2009 om posisjonsrapportering og elektronisk 
rapportering for norske fiske- og fangstfartøy. 

Norske fiskerimyndigheter samarbeider med våre naboland med tanke på å 
etablere felles krav til hvilken informasjon som skal utveksles og hvilke prinsipp 
for utveksling av informasjon som skal bli gjort gjeldende mellom flaggstat og 
kyststat i de tilfeller der norske fartøy fisker i andre lands soner. Per i dag har 
Norge inngått avtale om elektronisk rapportering med EU og Island.

FKD evaluerte i samarbeid med Fiskeridirektoratet det elektroniske rapporterings-
regimet i løpet av sommeren og høsten 2012.

under gjennomføring

 � Bedre automatiske kontrollrutiner ved elektronisk utfylling av sluttseddel 
FOR-2003-01-22-57 Forskrift om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk 
Dette er et arbeid som pågår under Prosjekt Salgslag, del 3. Tidligere utkast til 
kravspesifikasjon for slike kontrollrutiner er implementert og satt i testproduksjon 
for fire salgslag i løpet av 2011, med løpende innsending fra salgslag til Fiskeri-
direktoratet, med automatisk validering av innsendt seddel og påfølgende 
returmelding. Det pågår arbeid med mindre justeringer av kravspesifikasjon 
som skal settes i endelig produksjon, tentativt utgangen av 2012. Det er også 
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foretatt evaluering av kvalitet på innsendte testdata, med tanke på best mulig 
kvalitet. Det pågår i tillegg arbeid for økt effektivisering av seddelproduksjon, 
mellom kjøpere og salgslag. Med standardisering og automatisering av rutinene 
rundt seddelproduksjon og validering ønsker man å redusere merarbeid knyttet 
til seddelbehandling. 

Estimert kostnad ved kravet er 60,35 millioner kroner. Estimert kostnad synes 
betydelig overvurdert. Sluttseddelen fungerer i første rekke som et privatrettslig 
dokument mellom salgslag, fisker og kjøper. Utforming av dokument godkjennes 
av Fiskeridirektoratet. Merkostnadene ved å føre de opplysninger det offentlige 
krever på sluttseddelen vil være vesentlig lavere enn dette.

 � Utvikling av elektronisk skjema – flytende oppdrettsanlegg 
FOR-2004-12-22-1798 Laksetildelingsforskriften
Fylkekommunene er tildelingsmyndighet etter laksetildelingsforskriften i første 
instans. Sør-Trøndelag fylkeskommune, som på dette området er et foregangsfylke, 
har i samarbeid med Altinn laget testskjema for søknader som fylkeskommunen 
skal behandle i denne sammenhengen. En representant fra Fiskeridirektoratets 
hovedkontor er med i arbeidsgruppa som jobber med dette. Fylkeskommunen har 
ennå ikke laget mottak for et slikt skjema. Når slikt mottak er på plass vil de øvrige 
etatene som skal behandle søknadene også få tilgang.

 � Utvikling av elektronisk skjema – landbaser oppdrettsanlegg 
FOR-2004-12-22-1799 Forskrift om akvakultur, andre fiskearter
Fylkekommunene er tildelingsmyndighet i første instans også etter tildelings-
forskriften for andre arter i første instans. Sør-Trøndelag fylkeskommune har  
i samarbeid med Altinn laget testskjema for søknader som fylkekommunen 
skal behandle i denne sammenhengen. En representant fra Fiskeridirektoratets 
hovedkontor er med i arbeidsgruppa som jobber med dette. Fylkeskommunen 
har ennå ikke laget mottak for et slikt skjema. Når slikt mottak er på plass vil de 
øvrige etatene som skal behandle søknadene også få tilgang.

 � SafeSeaNet – tilpasse meldingstjeneste til andre offentlig etater 
FOR-1998-12-13-1011 Forskrift om ankomst og avgangsmelding og om adgang 
til fartøy, anlegg og innretninger 

 – Tollvesenet/tollforskriften:
I produksjon i SafeSeaNet siden januar 2011. Tollvesenet har ikke avviklet 
alternative meldekanaler.

 – Forsvaret/anløpsforskriften: 
I produksjon i SafeSeaNet siden januar 2012. Forsvaret har foreløpig ikke 
avviklet alternative meldekanaler.
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 – Politiet/Utlendingsforskriften:
I pilotdrift i SafeSeaNet siden mars 2012, planlagt produksjonssetting i løpet 
av 2012.

 – Sjøfartsdirektoratet/Havnestatskontrollforskriften:
I produksjon i SafeSeaNet siden januar 2011 som eneste meldekanal.

 – Norske havner/ulike forskrifter: 
Flere ulike prøveprosjekter med bruk av SafeSeaNet er i gang i enkelte 
havner. Tidsplan for produksjonssetting for alle relevante havner er innen 
juni 2015 og følger av nasjonal implementering av 2010/65/EF.

Kostnaden ved å tilpasse SafeSeaNet til andre offentlige etater er anslått å 
være ca. 15 millioner kroner. I tillegg til dette påløper kostnader hos den 
enkelte etat eller havn for å kunne motta og gjøre seg bruk av meldingene.

 � Elektronisk landingsseddel 
FOR-2003-01-22-57 Forskrift om opplysningsplikt ved landing om omsetning av fisk
Under Prosjekt Salgslag arbeides det med å få en hurtigere oversendelse (fra 
salgslagene til Fiskeridirektoratet) av de opplysninger som ligger på landings-
seddelen/sluttseddelen. Dette vil sikre forvaltningen bedre «real time»-opplysninger 
med hensyn til oppfisket kvantum. Arbeidet krever innføring av ny infrastruktur 
for oversendelse av data, men dette antas ikke å øke kostnadene ved å drifte 
oversendelsen av opplysningene. Det forventes at dette kan komme i drift 
tentativt ved utgang av 2012. 

Innsending av testdata fra salgslag til Fiskeridirektoratet pågår, og er under 
evaluering. Det arbeides med mindre justeringer i kravspesifikasjon før endelig 
produksjonsstart. Rutiner for oversendelse av landingsseddel fra salgslag til 
Fiskeridirektoratet vil være det samme som for sluttseddel.

 � Skjemaforenkling – registrering i merkeregisteret 
LOV-1917-12-05-1 Lov registrering av fiskefartøy 
Tilrettelegging for forenkling av skjema er gjennomført ved endring i lov givningen. 
Lov 5. desember 1917 nr. 1 om registrering og merking av fiskefartøyer og forskrift 
22. februar 1950 om merking av fiske- og fangstfarkoster ble opphevet 1. januar 
2013. Lovgrunnlaget er nå lov 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske 
og fangst (deltakerloven) og forskrift 7. desember 2012 nr. 1144 om ervervs tillatelse, 
registrering og merking av fiskefartøy mv. som trådte i kraft 1. januar 2013.

Skjema for søknad om ervervstillatelse samt konsesjoner og deltakeradganger 
ble endret fra 1. januar 2013 i samsvar med de nye reglene og er tilgjengelig på 
Fiskeridirektoratets hjemmeside. Skjemaet kan fylles ut på skjerm og skrives ut 
på papir.
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Revidert utgave av elektronisk søknadsskjema for ervervstillatelse og konsesjoner 
samt årlige deltakeradganger er ferdig utarbeidet og planlegges satt i produksjon 
i 2013 når de tekniske forutsetningene både i Fiskeridirektoratet og hos Altinn 
er på plass.

Nye skjema for henholdsvis innmelding i merkeregisteret og endring av opplys-
ninger i merkeregisteret ble tatt i bruk 1. januar 2013 i samsvar med de nye 
reglene. Disse er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets hjemmeside. Skjemaene 
kan fylles ut på skjerm og skrives ut på papir.

Elektronisk meldingsskjema (felles for både innmelding og endring) til merke-
registeret vil bli utarbeidet i 2013 og planlegges satt i produksjon i 2014 når de 
tekniske forutsetningene både i Fiskeridirektoratet og hos Altinn er på plass.

 � Evaluering av ISPS arbeidet – sårbarhetsvurderinger, og sikkerhets- og 
terrorberedskapsplan 
FOR-2004-06-23-1017 Forskrift om sikkerhet i norske havner 
U/MARSEC har gitt føringer om en strengere tilnærming til bestemmelsene  
i EUs havnesikringsdirektiv (2005/65/EC). Dette betyr at det må utarbeides 
sårbarhetsvurderinger i langt flere norske havner enn tidligere antatt. Den 
forenkling som FKD tidligere så for seg gjennom revisjon av havnesikrings-
forskriften må dermed revurderes. Det pågår imidlertid nå et arbeid for å revidere 
havnesikringsforskriften for å gjøre den mest mulig brukervennlig innenfor de 
nye internasjonale føringene. Det tas sikte på at en ny revidert havnesikrings-
forskrift vil tre i kraft tidlig i 2013.
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GjENNoMFøRtE tILtak FR a 2010-R appoRt

 � Høyere terskelverdi og forenklet krav til markedsbeskrivelse – fusjonskontroll 
Terskelverdien ble økt 1. januar 2007. Konkurranseloven ble endret 1. juli 2008 
for å få en enklere og klarere beskrivelse av hva som forventes av bedrifter i en 
alminnelig melding om foretakssammenslutning. Målt kostnadsbesparelse av 
tiltaket: 6,6 millioner kroner. 

«NOU 2012:7 Mer effektiv konkurranselov» som omfatter endringer i konkurranse-
loven, inkludert ytterligere heving av terskelverdier, forventes ferdigbehandlet  
i 2013.

StatuS 2012

Gjennomførte tiltak

 � Efaktura 
Statsetater er fra 1.7.2011 pålagt å kunne ta imot elektronisk faktura på standard 
format (EHF), og fra 1.7.2012 er de pålagt å kreve av sine leverandører at faktura 
sendes elektronisk på dette formatet i forbindelse med alle nye kontrakter som 
inngås. 

FAD vurderer ytterligere regulering som innebærer at fakturering av offentlige 
virksomheter skal skje elektronisk på EHF-format. 

Difi leder arbeidet med å videreutvikle og forsterke infrastrukturen som benyttes 
for formidling av elektronisk faktura til det offentlige. Dette omfatter forvaltning 
av EHF-standarden og godkjenning av såkalte aksesspunkter, som forestår 
formidlingen av fakturaene. En annen viktig del av dette er at det etableres et 
felles elektronisk adresseregister (ELMA). En midlertidig løsning for dette adresse-
registeret er allerede i drift, i påvente av en mer permanent løsning. 

Det er i 2011 gjennomført samfunnsøkonomiske analyser av innføring av elek-
tronisk faktura for betalingskrav til offentlige virksomheter. For staten er det 
beregnet en gevinst på 1,9 milliarder kroner over 15 år, mens det for kommunal 
sektor er beregnet en gevinst på inntil 1,4 milliarder kroner. 
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under gjennomføring

 � Elektronisk gjenpartsbrev 
FOR-2000-12-15-1265 – Forskrift om behandling av personopplysninger 
(personopplysningsforskriften) 
Datatilsynet opplyser at det pågår arbeid for å utrede krav til nødvendig sikkerhet 
i forbindelse med elektronisk gjenpart. Det er ikke identifisert regelverk som 
hindrer slike løsninger. Det er opp til aktørene selv å utvikle nødvendige 
løsninger. 

 � Utredning av felles register for leverandørinformasjon
FOR-2001-06-15-616 – Forskrift om anskaffelser
Ved innlevering av tilbud i anskaffelseskonkurranser skal leverandøren legge 
ved diverse dokumenter, blant annet skatteattester og HMS-egenerklæring. 
Dokumentene må leveres ved hver konkurranse. Leverandøren må innhente 
dokumentasjonen fra flere kilder, og ordningen skaper administrativt mer arbeid 
for både oppdragsgiver og leverandør. 

Et elektronisk leverandørregister kan bidra til å forenkle innkjøpsprosessene 
gjennom å tilrettelegge for standardisering og gjenbruk av informasjon. Målet 
er at det ikke skal være behov for å sende inn all dokumentasjon i den enkelte 
anskaffelsesprosess. 

Opprettelse av et elektronisk leverandørregister nevnes blant annet i Stortings-
meldingen Det gode innkjøp. En utredning om et mulig fellesregister for leverandør-
informasjon ble levert til FAD i mai 2009. Det er foreløpig ikke tatt endelig stilling 
til om et slikt register skal opprettes. En relevant faktor for vurderingen, er at EU 
i sitt forslag til nye anskaffelsesdirektiver foreslår at medlemslandene må kunne 
utstede såkalte anskaffelsespass til leverandørene. Passet skal være et bevis på 
at den aktuelle leverandøren oppfyller bestemte vilkår for deltagelse i anbuds-
konkurransen. 

Dersom forslaget vedtas, vil Norge etter EØS-avtalen være forpliktet til å treffe 
nødvendige tiltak for å kunne utstede passene. I denne forbindelse vil FAD 
vurdere om løsningene som det norske leverandørregisteret bygger på, kan 
helt eller delvis oppfylle EU-kravene.



36

GjENNoMFøRtE tILtak FR a 2010-R appoRt

 � Oppheving av plikt til innsending av narkotikaregnskap 
Iverksatt fra 1. januar 2007. Målt kostnadsbesparelse av tiltaket: 0,02 millioner 
kroner. 

 � Felles rapportering for apotekkjeder 
Innført i 2007 (regnskap for 2006). Målt kostnadsbesparelse av tiltaket:  
0,01 millioner kroner. 

 � Oppheving av krav til søknad om godkjenning av utsalgssted 
Iverksatt fra 15. januar 2008. Målt kostnadsbesparelse av tiltaket: 0,55 millioner 
kroner. 

 � Bortfall av plikt til forhåndsgodkjenning av støtte til enkelte tannbehandlinger 
Gjennomført 1. januar 2008. Målt kostnadsbesparelse av tiltaket: 5,68 millioner 
kroner. 

StatuS 2012

Gjennomførte tiltak

 � Elektronisk rapportering av sykemeldinger og legeerklæringer til NAV 
FOR-2007-06-27-897 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse 
og behandling hos lege 
Innført fra 1. januar 2010. Eventuelle kostnadsbesparelse av tiltaket for legene 
er ikke målt.

 � Elektronisk innsending av direkte oppgjør til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)3

FOR-2007-06-27-897 Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse 
og behandling hos lege 
Innført for legene fra 1. januar 2010. Eventuell kostnadsbesparelse av tiltaket 
for legene er ikke målt.

3) Tidligere elektronisk innsending av direkte oppgjør til NAV
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under gjennomføring

 � Innføring av elektronisk resept 
FOR-1998-04-27-455 Forskrift om legemidler fra apotek 
FOR-1999-12-22-1559 Legemiddelforskriften 
Reseptprogrammet skulle være gjennomført til 1. april 2010.

De involverte aktører hadde som felles målsetting at 80 % av reseptene skal 
være elektroniske i slutten av 2011.

Piloteringen startet som planlagt i 2008. Gjennom piloteringen ble det konstatert 
tekniske og organisatoriske problemer som ikke var knyttet til selve eResept 
funksjonaliteten (Reseptformidleren), men til støttesystemene. Vellykket pilo-
tering startet på nytt i 2010 mens ordinær utbredelse startet i mai 2011.

Etter planen skal løsningen være utbredt i 80 % av primærhelsetjenesten  
i løpet av 2012. Full utbredelse forventes våren 2013 mens det vil ta lengre tid 
før løsningen en innføres i spesialisthelsetjenesten.

 � Elektronisk kommunikasjon i Statens legemiddelverk 
FOR-2001-02-26-178 Apotekforskriften
FOR-1999-12-22-1559 Legemiddelforskriften
Utviklingen av et elektronisk saksbehandlings- og arkivsystem som også skal 
tilby samhandling og kommunikasjon med Legemiddelverkets brukere går 
stort sett etter plan. Prosjektet vil bidra til bedre forutsigbarhet og effektiv 
dokumenthåndtering og vil sikre industrien innsyn i hele saksbehandlings-
løpet. For hovedprosjektet som skal realisere en teknisk løsning for samhandling 
mellom brukere og Legemiddelverket er det valgt totalleverandør og arbeidet 
knyttet til design av løsningen er startet. 

Det tas sikte på en Altinn-løsning der brukerne vil ha mulighet til å levere
søknader om markedsføringstillatelse, følge med på søknadsprosessen og  
i tillegg ha mulighet for dialog med saksbehandler. Muligheten til å ta løsningen 
i bruk for utenlandske brukere blir forsinket som følge av at Altinn så langt ikke 
kan tilby mulighet for pålogging for slike brukere.

Saksbehandlingsløsningen utvikles i moduler og ordningen vil gradvis imple-
menteres fra 2012.
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GjENNoMFøRtE tILtak FR a 2010-R appoRt

 � Samordnet rapportering 
LOV-1997-06-13-44 Aksjeloven § 6-15 første ledd Gjennomført ved lovendring 
2006/88 

 � Samordnet frist for innsending til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet 
FOR-1996-12-20-1161 Advokatforskriften Gjennomført 1. januar 2009. Målt 
kostnadsbesparelse av tiltaket: 1,9 millioner kroner 

 � Vurdering av adgang til digitalisert informasjon til aksjeeiere om årsregnskap 
Odelstingsproposisjon nr. 46 (2008–2009) ble fremmet 27. mars 2009, vedtatt 
og trådt i kraft 3. august 2009. 

StatuS 2012

Gjennomførte tiltak

 � Etterkontroll av personopplysningsloven 
LOV-2000-04-14-31 Personopplysningsloven 
Stortinget har 27. mars 2012 fattet vedtak til lov om endringer i personopplys-
ningsloven. Vedtaket er gjort etter forslag i Prop. 47 L (2011–2012). Loven er 
satt i kraft. Loven er begrenset til å omhandle enkelte særlig viktige temaer, 
som styrking av barns personvern og kameraovervåkning, i påvente av et større 
reformarbeid på personvernområdet i EU. 

 � Dokumenter til generalforsamling kan gjørs tilgjengelig på internett 
Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper og lov 13. Juni 1997 nr. 45  
om allmennaksjeselskaper
Forslaget ble fremmet 27. mars 2009 i Ot.prp. nr. 46 (2008–2009) om lov om 
endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven mv. (gjennomføring av aksjonær-
rettighetsdirektivet i norsk rett mv.). Vedtatt og trådte i kraft 3. august 2009. 

 � Unntak fra krav til sakkyndig redegjørelse ved fusjon og fisjon i visse tilfeller 
Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper § 13-10 fjerde ledd og lov 13. juni 
1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper 
Reglene trådte i kraft 19. desember 2008. 

 � Elektronisk innsending av begjæringer om tvangsfullbyrdelse
Lov 17. juni 2005 nr. 89 om endringer i lov 26. juni 1992 nr. 86 om 
tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring, og andre lover
Forskriften er vedtatt og ble satt i kraft 25. juni 2010 (forskrift 25. juni 2010 nr. 977 
om elektronisk kommunikasjon med namsmannen og Statens innkrevings-
sentral i saker etter tvangsfullbyrdelsesloven og i saker for forliksrådet).
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under gjennomføring

 � Elektronisk innsending av salæroppgave 
FOR-1997-12-03-1441 Salærforskriften 
Alle fylkesmenn har tatt i bruk ordningen med elektroniske salæroppgaver. Per 
31. desember 2012 ble om lag 57 % av alle salæroppgaver fra advokater i saker 
om fritt rettsråd, sendt inn via den elektroniske skjemaløsningen. På oppdrag 
fra Justis- og beredskapsdepartementet har Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 
videreutviklet og forenklet den elektroniske skjemaløsningen som benyttes av 
Fylkesmennene, bl.a. slik at også advokatfullmektiger kan benytte løsningen 
etter godkjenning av ansvarlig advokat. Den nye løsningen ble tatt i bruk høsten 
2012 og en forventer at dette gir økning i andel levert elektronisk i 2013.

Når det gjelder tilrettelegging for elektronisk innsending av salæroppgaver til 
domstolene, er dette tiltaket fortsatt i prosess. Tiltaket inngår i en portal som 
Domstolsadministrasjonen har utviklet for å utveksle informasjon mellom 
dom stolene og aktørene i pågående rettssaker. Dette vil både erstatte papir-
forsendelser via ordinær post og bruken av usikker e-post. Dette vil gi besparelser 
i tid og penger. Etter planen skal portalen prøves ut ved utvalgte domstoler, 
men det er foreløpig ikke satt noe tidspunkt for dette. Forskriften som tilrette-
legger for utprøvingen er vedtatt, men ikke trådt i kraft.

 � Reduksjon av antall forskrifter/informasjonskrav 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps samlede HMS-regelverk
Flere av de omtalte forenklingstiltakene er gjennomført. Imidlertid har det på 
grunn av stort arbeidspress i DSB, endring av regelverksmodell for noen av de 
foreslåtte forskriftene samt prosesser i EU som er av betydning for de aktuelle 
regelverkene, vært nødvendig å justere fremdriftsplanen for enkelte av tiltakene. 
Det er derfor noe usikkert når de gjenstående forskriftene som skal revideres 
blir ferdigstilt.

Det ble 13. april 2012 besluttet at noen av de skisserte forskriftsmodellene ikke 
anses som hensiktsmessig eller innebærer den ønskede forenklingen som lå til 
grunn for regelverksforenklingsprosjektet. Dette gjelder for forskrift om privat-
personers ansvar for å forebygge ulykker, forskrift om virksomheters plikter til å 
ivareta sikkerhet i byggverk og forskrift om kommunal brann- og redningstjeneste. 
Det ble derfor besluttet at de enkelte forskrifter revideres og forenkles innenfor 
dagens struktur og ut fra en fagtilnærming.
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Status for de ulike forskriftene er som følger:

 – Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff 
samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen
Trådte i kraft 8. juni 2009. Forskriften erstatter følgende 4 forskrifter:
•  Forskrift om brannfarlig vare
•  Forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff
•  Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina)
•  Forskrift om transport av petroleum i rørledning over land.

I forskriften ble kravet om tillatelse til oppbevaring av farlige stoffer avviklet 
og erstattet med en plikt til innmelding av mengde farlige stoffer til DSB 
gjennom Altinn. Dette er en betydelig forenkling for virksomhetene.

 – Revisjon av forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff
Det har både som en følge av nasjonale reguleringsbehov og implemente-
ring av direktiv for å følge opp EUs handlingsplan mot terror, vært gjort en 
rekke endringer i forskriften de siste årene. Det er fortsatt behov for en 
helhetlig gjennom gang av forskriften for å se at den fremstår som oversiktlig 
og brukervennlig.

For å gjøre regelverket mer brukervennlig for målgruppene foreslås det at 
reguleringen av pyrotekniske artikler tas ut av denne forskriften, og reguleres 
i en egen ny forskrift om håndtering av pyrotekniske artikler. Det legges opp 
til at denne gjennomgangen av eksplosivforskriften samt utarbeidelse av ny 
forskrift om pyrotekniske artikler skal være gjennomført slik at forskriftene er 
klare for høring våren 2013 med ikrafttredelse 1. juli 2013.

 – Revisjon av forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane
Det internasjonale regelverket for transport av farlig gods revideres annet 
hvert år. Som følge av dette må vedleggene til forskriften om transport av 
farlig gods på veg og jernbane også revideres annet hvert år. Gjeldende 
forskrift trådte i kraft 1. januar 2011. Neste revisjon skal være klar slik at 
endringene kan tre i kraft senest 1. juli 2013.

 – Forskrift om produkter og utstyr som brukes ved håndteringen av 
brannfarlig og trykksattstoff
Det er besluttet å ikke gjennomføre arbeidet med forskriften fordi det  
etter en nærmere vurdering viste seg ikke å være hensiktsmessig for 
brukerne (virksomhetene) å slå sammen forskriftene om trykkpåkjent utstyr, 
forskrift om aerosolbeholdere, forskrift om gassapparater og utstyr og 
forskrift om enkle trykk beholdere. De fire forskriftene implementerer ulike 
EU-direktiv på områdene. Noen av direktivene er under endring, og det er av 
EU-kommisjonen vurdert som lite hensiktsmessig å slå sammen noen av 
disse direktivområdene. Det vil derfor skape unødige problemer for norske 
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virksomheter dersom vi velger å slå sammen de norske forskriftene som 
implementerer disse direktivområdene.

 – Forskrift om virksomheters plikter til å ivareta sikkerheten i byggverk
Planlagt regelverksmodell har blitt endret jf. innledningen. Dette innebærer 
at denne forskriften ikke blir utarbeidet. Plikter som retter seg mot virksom-
heter vil bli presisert og utdypet i de ulike fagforskriftene.

 – Forskrift om privatpersoners plikter til å ivareta sikkerhet i hjem og fritid
Planlagt regelverksmodell har blitt endret jf. innledningen. Dette innebærer 
at denne forskriften ikke blir utarbeidet. Plikter som retter seg mot privatper-
soner vil bli presisert og utdypet i de ulike fagforskriftene og gjennom Direk-
toratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin informasjonsvirk-
somhet.

 – Forskrift om kommunenes plikter til å sørge for forebyggende og 
beredskapsmessig tiltak
Planlagt regelverksmodell har blitt endret jf. overstående. Dette innebærer 
at denne forskriften ikke blir utarbeidet. Om kommunens plikter på brann-
området skal samles i en forskrift og ikke i to som i dag, vil bli vurdert senere.

 – Forskrift om elektriske anlegg
Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk og forskrift om registrering av 
virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg, er 
foreslått slått sammen til én forskrift; forskrift om elektroforetak og kvalifika-
sjoner for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Forslag til ny 
forskrift har vært på høring og forventes å tre i kraft i løpet av 2012.

 – Forskrift om elektrisk utstyr
Når varepakken tas inn under EØS-avtalen må produktforskriftene ses på 
med hensyn til tilpasning. Det er usikkert når dette skjer.

 – Forskrift om sikkerhet ved produkter
Det legges opp til at forslag til forskrift skal være klar for høring høsten 2012 
med ikrafttredelse innen 1. juli 2013. I forslaget er det fem forskrifter som slås 
sammen (lekeplassutstyr, lightere, møbler, tekstil, farlige næringsmiddel-
imitasjoner).

 – Forskrift om sikkerhet ved forbrukertjenester
Arbeid med forskriften pågår, og vil tidligst bli sendt på høring høsten 2013.  
I dette forskriftsforslaget er det to forskrifter som vil bli slått sammen. I tillegg 
vil pliktene til de som tilbyr forbrukertjenester bli presisert, herunder krav til 
opplæring og informasjon, krav til utstyr, krav til personell samt krav til 
beredskap. 
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Skrinlagte tiltak

 � Delegering av myndighet til inspeksjon av maritime elektriske anlegg 
FOR-2001-12-04-1450 Forskrift om maritime elektriske anlegg
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har vurdert muligheten for 
delegering av myndighet til inspeksjon av maritime elektriske anlegg, men 
funnet at tiltaket ikke bør gjennomføres. Dette fordi DSB gjennom sine tilsyn 
ikke får den påkrevde kompetanse på utførelse og drift av disse skipenes elek-
triske anlegg når de skal føre tilsyn med etterlevelsen av de forskrifter som ikke 
omfattes av klasseselskapenes regelverk. 

Det fremgår av rapporten at dette tiltaket ikke blir gjennomført og bakgrunnen 
for dette.
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StatuS 2012

Gjennomførte tiltak

 � Fjerning av krav om innsending av gjenpart av nabovarsel til kommune
LOV-1985-06-14-77 Plan- og bygningslov 
FOR-2003-06-24-749 Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker
Byggesaksdelen i dette tiltaket trådte i kraft 1. juli 2010. Krav om innsending av 
gjenpart er ikke videreført i loven. Beregnet besparelse av dette tiltaket er 112 
millioner kroner. 

KRD er i gang med arbeidet med å innhente utredninger for å sikre et godt nok 
faktagrunnlag og vil på sikt igangsette en nærmere gjennomgang av eierseksjons-
loven.

under gjennomføring

 � Elektronisk søknad i plan- og byggesaker
Vil inkludere flere lover og forskrifter på byggeområdet:
LOV-1985-06-14-77 Plan- og bygningslov (PBL)
FOR-2003-06-24-749 Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker
FOR-1997-01-22-35 Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF)
FOR-1997-01-22-23 Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK)
Forenkling av prosesser gjennom videreutvikling og økt bruk av elektroniske 
løsninger. Størrelsen på innsparingene er avhengig av i hvilken grad kommuner 
og næringen vil benytte seg av disse løsningene. Det er vanskelig å estimere 
kostnadsinnsparinger innenfor et gitt tidsrom, men vi antar at det frem til 
sommeren 2009 kan være mulig å oppnå innsparinger i størrelsesorden  
50–200 millioner kroner.

Dette tiltaket er fortsatt i prosess. Det kan nevnes at ByggSøk på sikt vil inngå  
i ByggNett. Vi viser her til stortingsmeldingen «Staten som pådrivar og førebilete» 
hvor det fremgår: «I stortingsmeldingen varsles det at staten vil bidra til økt 
bruk av digitale verktøy i byggeprosessen.» 

På sikt bør ambisjonen for bruk av IKT i byggeprosessen være å utvikle ByggNett, 
som et «Altinn for byggsektoren» som en felles samhandlingsplattform for 
bygging og byggesaker. ByggNett vil gjøre det mulig for en byggherre/tiltaks-
haver og de andre aktørene i byggesaken å nyttiggjøre seg alle standarder og 
tjenester som foreligger, og som angår byggingen. Utviklingen må bygge på 
regjeringens prinsipper for IKT- arkitektur i samarbeid med allerede fungerende 
felleskomponenter (Foretaksregisteret, Folkeregisteret, Matrikkelen, Altinn og eID). 
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ByggSøk, som er dataverktøyet for elektronisk byggesaksbehandling, vil være 
et vesentlig element i ByggNett. ByggSøk er utviklet av DiBK, men må videre-
utvikles for å kunne gi full effekt for utbyggere. 

ByggNett vil kunne spille sammen med BIM-teknologi (bygningsinformasjons-
modeller) som vil være et viktig verktøy for økt kvalitet og produktivitet i gjennom-
føringen av byggeprosjekter på privat side. 

I tillegg må det utvikles grunnlag for at kommunene skal kunne behandle alle 
byggesøknader elektronisk. Det er bare et fåtall kommuner som i dag behandler 
søknadene elektronisk, og effektiviseringen av kommunal byggesaksbehandling 
vil kunne bli betydelig. 

ByggNett vil også kunne være et grunnlag for etablering av et bygningsregister 
for dokumentasjon og oppbevaring av byggesaker. Det vil kunne gi den enkelte 
byggeier en god, teknisk dokumentasjon som utgangspunkt for rasjonelle valg 
for forvaltning, drift og vedlikehold og også være en kilde for overvåkning av 
kvalitetsutviklingen i en samlet bygningsmasse som langt overskrider dagens 
muligheter.

ByggNett som et «Altinn for byggsektoren» vil ligge flere år fram i tid, og vil kreve 
grundige utredninger med 1–2 års varighet for å konkretisere målsettinger, 
metoder og ulike utviklingsmoduler. 

Utviklingsmodulene vil kunne være utvikling av hvordan ByggSøk skal driftes, 
saksbehandlingsmoduler for kommunene, samhandling mellom ByggNett og 
ByggSøk, integrering av BIM, integrering i Altinn sammen med andre aktører. 
Utredningen vil eksempelvis kunne vise at utvikling av saksbehandlingsmoduler 
som gjør det mulig for kommunene å foreta full elektronisk saksbehandling, 
bør være klar i 2015.

 � Bedre informasjon om krav til byggesøknader
Vil inkludere flere lover og forskrifter på byggeområdet:
LOV-1985-06-14-77 Plan- og bygningslov (PBL)
FOR-2003-06-24-749 Forskrift om saksbehandling og kontroll i byggsaker
FOR-1997-01-22-35 Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF)
FOR-1997-01-22-23 Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK)
I henhold til rapporten legger næringen til grunn rapporteringskrav som går 
utover det som faktisk er pålagt. KRD vil treffe tiltak for å bedre informasjon om 
de faktiske rapporteringskrav for å redusere næringslivets kostnader. Vi har 
svakt grunnlag til å estimere besparelsene, men antar at disse vil kunne ligge  
i størrelsesorden 5 -10 millioner kroner. 

Dette tiltaket er under prosess. Informasjon til næringen er en pågående 
prosess. Direktoratet for byggkvalitet, DiBK, har overtatt ansvaret fra Standard 
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Norge når det gjelder utarbeidelse av søknadsskjemaer for tiltak omfattet av 
plan- og bygningsloven. Ved utarbeidelse av skjemaer (både papir og elektronisk) 
tas det sikte på å komprimere og begrense skjemaene til kun å omfatte strengt 
nødvendig informasjon etter PBL. Som nevnt i vår tilbakemelding i 2008 så har 
næringen pekt på rapporteringskrav som ikke omfattes av PBK. 

Utover løpende informasjon til næringen og kommunene, samt utarbeidelse av 
skjemaer, er det begrenset hvilke tiltak BOBY kan iverksette for å hindre rappor-
teringskrav som er pålagt av andre myndigheter etter annet regelverk.
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GjENNoMFøRtE tILtak FR a 2010-R appoRt

 � Musikkvideo unntas fra lovens regler om avgift til Norsk kino- og filmfond 
Forskriften ble endret 12. juli 2007 og endringen trådte i kraft 1. august 2007. 
Målt kostnadsbesparelse av tiltaket: 0,045 mill kroner. 

 � Ikke forhåndskontroll av filmer med 18 års aldersgrense 
Loven ble endret ved lov av 22. desember 2006 nr. 104. Endringene trådte  
i kraft 1. januar 2007. 

 � Fjerne krav om bredde i utvalget til videoforhandlere 
Forskriften ble endret med virkning fra 8. februar 2008. 

StatuS 2012

under gjennomføring

 � Søknadsportal/database for tilskudd til rytmisk musikk 
Forskrift om tilskudd fra Fond for lyd og bilde
Lov om avgift på offentlig fremføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v.
Forskrift om Fond for utøvende kunstnere
Forskrift om forvaltning av Fond for utøvende kunstnere og om fastsetting av 
avgift for offentlig framføring av lydopptak som ikke er vernet etter åndsverkloven
Forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond
Elektronisk søknadsbehandling og tilskuddforvaltning for tilskudd fra Norsk 
kulturråd Norsk kulturfond Fond for lyd og bilde og Utvalg et for statens 
stipend og garantiinntekter

Elektronisk system for søknads- og tilskuddsforvaltning i Norsk kulturråd er 
under utvikling. Det ble i St.prp. nr. 1 (2008–2009) bevilget 1 million kroner til 
et forprosjekt for å utvikle en felles internettportal for tilskudd fra ulike kilder 
som bl.a. Norsk kulturfond, Fond for lyd og bilde og Fond for utøvende kunstnere.

Prosjektet er senere reorganisert og utvidet til et elektronisk system for 
søknadsbehandling og tilskuddforvaltning – samt et helhetlig elektronisk arkiv 
for Norsk kulturråd. Prosjektet skal ferdigstilles senest i 2014 innenfor en kostnads-
ramme på 25 millioner kroner. 
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Skrinlagte tiltak

 � Fjerne krav til dagsrapport i bingoforskriften
FOR-2004-11-30-1528 Forskrift om bingo
Per i dag er det ingen krav til elektronisk overvåkning av spillomsetning. Kravet 
om dagsrapporter er derfor opprettholdt for å sikre en tilstrekkelig offentlig 
kontroll med omsetning i norske bingohaller. Lotteritilsynet kan dispensere fra 
kravet dersom spillet er elektronisk, og de finner at utskriftene kan erstatte de 
fastsatte blanketter. I følge Lotteritilsynet er det liten motstand mot dette 
kravet i bransjen.

 � Bedre rapporteringsløsninger for lokalkringkastere som driver bingo
FOR-2004-11-30-1528 Forskrift om bingo 
Slike bingospill tilbyr kun hovedspill som avholdes en gang i uken. Det skal 
dermed lages en rapport per uke. Dette er et nødvendig krav for å sikre en 
tilstrekkelig offentlig kontroll med omsetning. Lotteritilsynet kan gi dispensa-
sjon fra kravet dersom spillet er elektronisk, og de finner at utskriftene kan 
erstatte de fastsatte blanketter.

 � Forenklinger i systemet for registrering av videogram i Medietilsynet 
LOV-1987-05-15-21 Lov om film og videogram, FOR-1999-12-20-1515 Forskrift 
om film og videogram
Medietilsynet har av flere grunner ikke prioritert et videre arbeid med forenkling 
av systemet for registrering av videogram.

Tilsynet har bl.a. konkludert med at det er lite rom for endringer eller forenklinger 
innenfor dagens regelverk. Samtidig anses det ikke som hensiktsmessig å justere 
regelverket for registreringsordningen i og med at det er satt i gang en revisjon 
av lovverket om beskyttelse av barn mot skadelig innhold i mediene, inkludert 
film- og videogramloven. Det er p.t. et åpent spørsmål om registreringsordningen 
vil bli oppretthold i et nytt system.
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GjENNoMFøRtE tILtak FR a 2010-R appoRt

 � Skyssgodtgjørelse for veterinærer 
Tiltakene er gjennomført. Kvartalsvis rapportering ble innført fra 1. januar 2007. 

 � Videreutvikle Web-Skas 
Ny versjon av den elektroniske løsningen ble satt i drift i november 2008. 

 � Skjemaforenkling-skogfond 
Gjennomgangen gjort i 2008. Målt kostnadsbesparelse av tiltaket: 1,01 millioner 
kroner. 

 � Markedsføre elektronisk skogfondsordning 
Gjennomført i 2008. 

 � Enklere søknad ved import av jordbruksvarer 
Gjennomført i 2008. Målt kostnadsbesparelse av tiltaket: 1,2 millioner kroner. 

 � Bortfall av vaktregning/vaktrapport til Mattilsynet 
Forskriften opphevet 14. april 2008. Målt kostnadsbesparelse av tiltaket:  
2,5 millioner kroner. 

 � Bortfall av søknad om deltakelse i veterinærvakt 
Forskriften opphevet 14. april 2008. Målt kostnadsbesparelse av tiltaket:  
0,07 millioner kroner. 

 � Fritak for panteattest ved søknad om BU-midler 
Gjennomført i 2008. 

 � Vurdere om Husdyrregisteret bør bli integrert i MATS 
Husdyrregisteret er blitt en del av MATS i forbindelse med delleveranse 3,  
som ble levert i begynnelsen av mai 2009 (jf. status under videreutvikling av 
IT-systemet MATS). 

StatuS 2012

Gjennomførte tiltak

 � Enklere søknad om eksporttilskudd til kjøtt
FOR-2004-12-21-1747 Forskrift om eksporttilskudd til kjøtt, § 6
Eksporttilskudd for kjøtt ble avviklet fra 31.12.09.
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 � Enklere søknad om prisnedskriving for jordbruksvarer
FOR-2004-12-21-1821 Forskrift om prisnedskriving for jordbruksvarer § 6
Prisnedskriving for jordbruksvarer og eksporttilskudd ble forenklet og slått 
sammen til én forskrift i 2009. Beregnet besparelse av dette tiltaket er  
0,2 millioner kroner.

 � Enklere søknad om eksporttilskudd til jordbruksvarer 
FOR-2004-12-21-1746 Forskrift om eksporttilskudd til jordbruksvarer § 6
Fra 20.03.12 ble det etablert en nettløsning for den nye ordningen. Beregnet 
besparelse av dette tiltaket er 0,2 millioner kroner.

 � Effektivisere journalføringen til dyrehelsepersonell 
LOV-2001-06-15-75 Dyrehelsepersonelloven, § 24 og FOR-2006-02-20-229 
Forskrift om journal for dyrehelsepersonell
Tiltaket ble gjennomført juli 2010.

 � Enklere rapportering – fjørfekjøttforskriften
FOR-1995-03-21-265 Fjørfekjøttforskriften
Fjørfekjøttforskriften er nå erstattet av forskriftsregelverket som gjennomfører 
«hygienepakken». Tiltaket ble gjennomført i mars 2010.

 � Arbeid med å forenkle forskriftene på mattilsynets område 
Regelverket innenfor mattilsynets ansvarsområde
I forbindelse med gjennomføringen av Mattilsynets prosjekt «rydding i regel-
verket» er det gjennomført opprydding i 20 forskrifter i 2010 og 21 forskrifter  
i 2011. Dette er et løpende arbeid. 

 � Fornyelse og forenkling ved bruk av IKT på Landbruks- og matdepartementets 
område
Det er utviklet en rekke nettløsninger, som at RÅK-ordningen og PNS-ordningen 
begge er på nett fra 20.03.12. Alle importordninger, inkl. auksjon, er også på 
nett. Det samme gjelder snart også PU-ordningen.

Siste del av MATS-prosjektet ble satt i drift sommeren 2010 og det arbeides 
kontinuerlig med videreutvikling og forbedring av systemet, bl.a. også av skjema-
tjenesten (selvbetjeningsløsning for brukere der rapportering, søknader m.m. 
gjennomføres elektronisk). Eksisterende skjema forbedres og nye skjema 
kommer til, som for eksempel rapportering av legemiddelbruk fra veterinærene 
og apotekene direkte inn til MATS.

under gjennomføring

 � Redusert rapportering om dyresykdommer 
FOR-1990-02-05-144 Forskrift om instrukser for dyresjukdommer 
Ny forskrift er under utarbeidelse.
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 � Videreutvikling av IT-systemet MATS
LOV- 2003-12-19-124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) 
LOV 1974-12-20-73 om dyrevern 
LOV- 1992-12-04-130 om husdyravl med tilhørende forskrifter
Ble gjennomført i mars 2010. Utviklingen av MATS vil fortsette så lenge 
systemet er i drift. 

 � Ny dyrehelsestrategi
LOV-2001-06-15-75 om veterinærer og annet dyrehelsepersonell og 
LOV-2003-12-19-124 om matproduksjon og mat-trygghet mv. (matloven)
Flere forskrifter blir berørt, herunder ulike forskrifter om rapportering, 
sjukdomsfortegnelser og sjukdomsforskrifter
Ny forskrift om forebygging og bekjempelse av sykdommer og helsetilstander 
hos dyr (nasjonal dyrehelseforskrift) planlegges ferdig i 2013.

 � Videreutvikling av elektroniske systemer innenfor skogfondsordningen
FOR-2006-07-03-881 Forskrift om skogfond o.a.
FOR-2004-02-04-447 Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
Tiltaket ble ferdigstilt i juni 2012.
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GjENNoMFøRtE tILtak FR a 2010-R appoRt

 � Elektronisk rapportering av sjølaksefiske og elvefiske 
Elvefangstregisteret iverksatt 1. mai 2006. 

 � Sjøfangstregisteret iverksatt 1.3.2008 
Målt kostnadsbesparelse av tiltaket: 0,04 millioner kroner. 

 � Elektronisk rapportering av utslippstall 
Gjennomført 1. januar 2006. 

 � Elektronisk søknad om rovvilterstatning 
Gjennomført fra 2007. Målt kostnadsbesparelse av tiltaket: 0,03 millioner 
kroner. 

 � Forenklet rapportering til nytt ee-register  
Trådte i kraft 1. juli 2006. 

 � Utveksling av data mellom SFT, SSB og Enova 
Gjelder fra rapportering 2009, dvs. rapportering av 2008-data. 

 � Meldeplikt kan erstatte søknad ved grensekryssende avfallstransport 
Trådte i kraft 1. juli 2008. 

 � Færre tiltakshavere må gjennomføre undersøkelser i tilfeller med «forurenset 
grunn» 
Endret med virkning fra 1. juli 2009. 

 � Mer effektiv planprosess i forbindelse med utarbeidelse av planer etter Plan-  
og bygningsloven 
Trådte i kraft 1. juli 2009. 

 � Konsekvensutredning av større tiltak 
Trådte i kraft 1. juli 2009. 

 � Nytt register for eiendoms- og bygningsinformasjon 
Matrikkelloven ble iverksatt våren 2009. De siste kommunene var over på nytt 
register 25. april 2009. 
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StatuS 2012

Gjennomførte tiltak

 � Standardiserte krav til små og mellomstore bedrifter som kan gi fritak fra 
søknad ved forurensende tiltak
LOV-1981-03-13-6 Forurensingsloven
Vedtatt 17. september 2009, med ikrafttredelse 1. januar 2010. Gjennomført  
i henhold til planen.

 � Forenkle kravet til CO2-rapportering
FOR-2004-12-23-1851 Klimakvoteforskriften
Gjennomført i henhold til planen, CO2-rapportering foregår i dag gjennom 
Altinn (siden 2010).

 � Avfallsbestemmelser i Miljøverndepartementets del av plan- og 
bygningsregelverket fjernes
Forskrift 1. juli 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall 
(avfallsforskriften) kapittel 15 om byggavfall
Avfallsforskriftens kapittel 15 ble opphevet 1. juli 2010 og inngår fra og med 
denne datoen som integrert del av forskriftsregelverket til plan- og bygnings-
lovens byggesaksdel.

under gjennomføring

 � Elektronisk deklarering av farlige kjemikalier
FOR-2002-07-16-1139 Forskrift om klassifisering og merking mv. av farlige 
kjemikalier. Kap. V. Deklarasjon
Det er i dag ca. 60 bedrifter som bruker eDeklarering. Produktregisteret har 
imidlertid under utarbeidelse en forbedret løsning (webbasert løsning, hvor 
brukeren logger seg inn/identifiserer seg via Altinn). Produktregisteret vil slippe 
bedrifter gradvis inn på denne løsningen fra 2013. Løsningen skal være bruker-
vennlig og passe godt for alle bedrifter. Enkelte deklaranter er med i prosjektet 
for å gi innspill underveis. 

 � Elektronisk søknadssenter hos Direktoratet for naturforvaltning
Forskrift 2. juli 1999 nr. 720 om erstatning for tap og følgekostnader når husdyr 
blir drept eller skadet av rovvilt § 3 
Forskrift 4. mai 2001 nr. 468 om erstatning for tap og følgekostnader når 
tamrein blir drept eller skadet av rovvilt § 3 
Forskrift 25. februar 2003 nr. 256 om redskaper mv. ved laksefiske § 10
Rapportering vil være på plass for alle søknadstyper innen rapporteringsfristen 
for søknader levert for 2012. For en del av disse er rapportering allerede 
 implementert.
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 � Elektronisk kommunikasjon ved tinglysning (tidligere under JD)  
LOV-1935-06-07-2 Tinglysningsloven, LOV-1980-002-08-2 Panteloven, LOV-1939-
02-17-1 Gjeldsbrevsloven, LOV-1992-06-26-86 Tvangsfullbyrdelsesloven mv.
Innføring av elektroniske dokumenter var en sentral premiss for sentralisering 
av tinglysing i fast eiendom fra 87 tingretter til Statens kartverk. 

Kartverket har igangsatt et pilotprosjekt for elektronisk tinglysing, som per  
i dag omfatter nye pantedokumenter og sletting av disse, sletting av øvrige 
pantedokumenter, og håndtering av utlegg og konkursbegjæringer fra Nams-
mannen. Pilotløsningen omfatter også elektronisk tinglysning av enkelte skjøter 
og såkalte skjøtepakker. 

Pilotløsningen som er iverksatt gjennom flere faser de siste årene anses som 
vellykket, men har store tekniske begrensinger og følgelig begrensninger i antall 
brukere. Elektronisk tinglysing i stor skala vil ikke være mulig innenfor pilot-
løsningen. Tinglysingen registrerer betydelig pågang og interesse fra både 
banker og meglere, og vi er nå i en situasjon at vi ikke uten videre kan koble til 
nye brukere, spesielt eiendomsmeglere. Det er like i underkant av 50 brukere 
på systemet i dag, hvorav flere store banker. Potensialet er selvsagt mye større 
med et nytt system.

Kartverket ønsker å utvikle en løsning som kan ivareta de fleste rettsstiftelsene 
og samtidig legge forholdene til rette for at flest mulig brukere ønsker å ta den 
i bruk. 

Hver tinglysing kalles en rettstiftelse. I 2011 vil det anslagsvis bli tinglyst 200 000 
rettstiftelser i fast eiendom og 50 000 rettstiftelser i borettsandeler. Andelen 
elektroniske tinglysinger har steget fra omlag 4 % i 2008 til ca 20 % i 2012.

Dagens tinglysingssystem består av tre separate it-systemer, fast eiendom, borett 
og e-dok. Dette er et kostnads- og ressurskrevende regime. Alle systemene driftes, 
forvaltes og utvikles av Norsk Eiendomsinformasjon as. Det er viktig å utvikle 
ny løsning før for mange brukere har tatt i bruk pilotløsningen, da det vil være 
ulempe for eksisterende brukere å måtte bytte til ny løsning. 

Målene med tiltaket er    
•  Økt brukertilfredshet   

 – Raskere saksbehandling
 – Raskere dokumentprioritet
 – Økt kvalitet 
 – Bortfall fra innsendingskostnader
 – Bedre tilgjengelighet på kundesenteret – unødvendig med telefoner som 
gjelder status på et dokument.  
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•  Effektivisere arbeidet i Statens kartverk
 – Mer effektiv bruk av ressurser, frigjøring av personalressurser, bortfall  
av returkostnader

 – Realisere fordeler ved en sentralisert tinglysingsmyndighet 

Av de 15 største statlige tjenestene er tinglysing i eiendom og borett med årlig 
1,5 millioner rettstiftelser en av to som ikke er fulldigitale. eTinglysing vil gjøre 
at tinglysing av rettstiftelser kan skje 24 timer i døgnet og bekreftes i løpet av 
sekunder.

Kostnadene for å etablere et nytt system er beregnet til 130 mill. kr fordelt på 
tre år. Et slikt nytt system vil gi en stor samfunnsøkonomisk gevinst (nettogevinsten 
er beregnet til mellom 380 og 500 mill. kroner, 2007-tall). Besparelsene vil komme 
både i offentlig og privat sektor.
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GjENNoMFøRtE tILtak FR a 2010-R appoRt

 � Fjerne krav om dispensasjonssøknad for aksjeselskapers forbud mot 
finansiering av kjøp av eiendeler i eget selskap med egne midler
Iverksatt fra 1. desember 2007. Målt kostnadsbesparelse av tiltaket: 1,5 millioner 
kroner. 

 � Kravet om firmaattest opphevet ved søknad om brukthandelsbevilling 
Iverksatt fra 1. januar 2007. Målt kostnadsbesparelse av tiltaket: 0,02 millioner 
kroner. 

 � Forenklet søknadsprosess ved søknad om brukthandelsbevilling i flere politidistrikt 
§ 4 iverksatt 1. januar 2007. 

 � Forenkle forskrift om bemanning av norske skip 
Nye forskrifter fastsatt 18. juni 2009, med ikrafttredelse 1. juli 2009. 

 � Fjerne krav om innsendelse av skjema om arbeid i verne- og miljøutvalg 
Forskriftsendring fastsatt 27. mars 2009 med ikrafttredelse straks. 

 � Forenkling i minerallovverket med forskrifter 
Ot. prp. om ny minerallov ble vedtatt i juni 2009. Loven trådte i kraft 1. januar 
2010. Loven åpner for elek tronisk kommunikasjon. Det vil bli lagt til rette for 
elektronisk innsending av søknader til Direktoratet for mineralforvaltning så 
snart det er praktisk mulig. 

 � Forenklet innsending av søknad ved krav til utvinningsrett 
Ot. prp. om ny minerallov ble vedtatt i juni 2009. Loven trådte i kraft 1. januar 
2010. 

StatuS 2012

Gjennomførte tiltak

 � Fjerne krav om søknad om dispensasjon i forskrift om arbeids- og hviletid på 
norske passasjer- og lasteskip
Forskrift om arbeidsordninger på skip FOR-2002-07-08-968 som er erstattet av 
FOR-2007-06-26-705 Arbeids- og hviletid på norske passasjer og lasteskip mv.
Sjøfartsdirektoratet har avviklet ordningen med å utstede dispensasjonssertifikat 
for arbeidstid. Arbeidstiden er regulert av internasjonal og nasjonale regler og 
retningslinjer. 

Denne avviklingen har medført økonomiske og administrative besparelser for 
rederiene. Dispensasjonssertifikatet hadde en gyldighet på 4 år, da måtte det 
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fornyes. Hver gang Sjøfartsdirektoratet utstedte et dispensasjonssertifikat 
utløste dette et gebyr. Gebyrets størrelse var avhengig av skipets bruttotonnasje, 
og om det var førstegangsutstedelse eller ikke. I henhold til gebyrforskriften 
varierte dette fra 1263 kroner til 10211 kroner.

 � Forenkle forskrift om kontroll av maritim tjeneste
FOR-1988-11-25-940 Forskrift om kontroll av maritim tjeneste
Utkast til ny forskrift om sjøfartsbok, fartsoppgave og identitetsbevis, samt 
opphevelse av nåværende forskrift 25. november 1988 nr. 940 om kontroll av 
maritim tjeneste, ble sendt på høring i 2009. Forskriften er ennå ikke fastsatt, 
og et oppdatert utkast til forskrift vil bli sendt på ny høring i løpet av mai 2012. 
Dette som en følge av at det i 2012 ble fastsatt en ny forskrift om kvalifikasjoner 
og sertifikater for sjøfolk, som det vises til i utkastet til ny forskrift om sjøfartsbok, 
fartsoppgave og identitetsbevis. 

Forskrift om sjøfartsbok, fartsoppgave og identitetsbevis skal være klar for fast-
settelse fra og med 1. oktober 2012, men forskriften kan ikke tre i kraft før 
Sjøfartsdirektoratet har hjemmel i sjømannsloven til å føre tilsyn med sjøfolks 
ansettelsesavtaler. 

Prosjektet forenkling av mønstringsinstituttet ble påbegynt av Sjøfarts-
direktoratet i 2008, med det formål å forenkle og effektivisere kontrollsystemet 
i forbindelse med tiltredelse om bord på norske skip, blant annet ved å redusere 
hyppigheten av offentlig kontroll.

Det legges til grunn at endringene ikke vil påføre skipsfartsnæringen økte 
utgifter fordi rederiets ansvar for kontroll av sjøfolkenes dokumentasjon før 
tiltredelse vil opprettholdes, mens kravene til innsending av dokumentasjon  
til offentlig kontroll vil senkes. For Sjøfartsdirektoratet og NAV vil forenklingen 
medføre en besparelse i form av en reduksjon av dokumentasjon som skal 
kontrolleres før sjøfolks tiltredelse. På den annen side vil det bli en økt belastning 
for Sjøfartsdirektoratet ved tilsyn på norske skip. Det vil trolig også bli en økt 
belastning for Sjøfartsdirektoratet i form av veiledning til skipsfartsnæringen  
i forbindelse med overgangen til den nye ordningen. Det er imidlertid vanskelig 
å tallfeste et økt behov for veiledning, ettersom det vil avhenge av hvor godt 
forberedt næringen er på endringen. 

 � Nye prosedyrer ved søknad om refusjon ved sysselsetting av sjøfolk
FOR-2005-12-21-1720 Forskrift om tilskudd til sysselsetting av sjøfolk. Forskift 
om forvaltning av tilskudd til sysselsetting av sjøfolk
Sjøfartsdirektoratet er nå i konstruksjonsfasen av et nytt refusjonssystem, går 
inn i godkjenningsperiode 12.6.2012 og planlegger å ta i bruk nytt refusjons-
system ved 6.termin 2012. 
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Fra og med 6. termin 2012 vil seks søknadsskjema i refusjonsordningen slås 
sammen til ett elektronisk skjema, som gjøres tilgjengelig i vår skjematjeneste, 
ved innlogging via Altinn. Skjemaet veileder søker til korrekt utfylling og doku-
mentasjon. Elektronisk innsending av skjema via Altinn vil også gi bedre kvalitet 
i saksbehandlingen, kortere saksbehandlingstid og mulighet for elektronisk 
svar, til beste for dets brukere.

 � Bedre informasjon fra Brønnøysundregistrene, blant annet informasjon på engelsk
LOV-1994-06-03-15 Enhetsregisterloven
Gjennomført som planlagt. Brønnøysundregistrene har utviklet engelske versjon 
av sentral informasjon på sine nettsider, blant annet flere guider og dokumenter 
tilknyttet enhetsregistreret/foretaksregisteret, avgifter ved løsninger, informasjon 
om virksomheten, og offentliggjøringer. 

Det er ikke gjort egne kost nytte beregninger knyttet til verdien av dette, men 
det antas bedre tilrettelegging av informasjon på engelsk vil lette etableringen 
av nye virksomheter. 

 � Forenkling av signaturkravet ved endring i Enhetsregister
LOV-1994-06-03-15 Enhetsregisterloven
LOV-1985-06-21-78 Foretaksregisterloven
Endringen medfører enklere signaturkrav for endring av kontaktinformasjon  
og ble tilføyd ved forskrift 24 jan 2011 nr. 95 (i kraft 1. februar 2011). Kost-nytte 
knyttet til dette er ikke estimert men det antas at endringen vil medføre en 
betydelig forenkling for næringslivet. 

 � Forenklede prosedyrer ved oppstart av mineralvirksomhet 
Tverrdepartementalt; Minerallovverket og Plan- og bygningsloven 
Mineralloven trådte i kraft 1.1.2010, mens byggesaksdelen i den nye plan- og 
bygningsloven trådte i kraft 1.7.2010. Samme dato trådte forskrift 26.3.2010 nr. 
488 om byggesak (byggesaksforskriften) i kraft. Forskriften § 4-3 bokstav g) gir 
mineralindustrien fritak for søknadsplikt etter plan- og bygningslovens bygge-
saksbestemmelser, såfremt tiltakene er i samsvar med reguleringsplan og det 
er gitt konsesjon etter mineralloven. 

Formålet med bestemmelsene i byggesaksforskriften (§ 4-3 bokstav g) er å 
sikre god samordning av reglene i plan- og bygningsloven og mineralloven. 
Bestemmelsene innebærer at det kreves færre tillatelser for de som skal starte 
opp mineralvirksomhet, samtidig som man unngår overlappende saksbehand-
ling hos ulike myndigheter. Dette fører også til mindre kostnader for næringen 
og det offentlige. Det foreligger imidlertid ikke undersøkelser/vurderinger som 
tallfester kostnadseffektene.
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 � Bortfall av krav om kjenningsmåling og utsendelse av identitetsbevis for 
mindre fartøy som skal registreres i Skipsregistrene 
FOR-1994-07-26-754 FOR-2002-06-27-754 om måling av fartøyer 
Endringen ble gjennomført per 1.7.2009.

Endringen har totalt sett medført en stor nytte og kostnadseffektivitet. Det 
offentlige sparer ressurser. Selv om registeret har fått et merarbeid og blitt 
tilført en stilling, vil det for Sjøfartsdirektoratet totalt sett medføre mindre 
ressursbruk. For brukerne ser man også en klar forbedring og effektivisering, 
prosessen tar mindre tid (man slipper den fysiske målingen), prosessen går 
gjennom en etat, mot tidligere to. Det er også kostnadsbesparende for bruker 
da det betales kun ett gebyr, mot tidligere gebyr til begge etater.

under gjennomføring

 � Elektronisk rapportering til NIS
FOR 1992-07-30-593 Skjema: Melding om registrering av fartøy: pliktige NOR 
og NIS – KR-0010
FOR 1992-07-30-592 Skjema: Melding om registrering av fartøy: ikke pliktige 
NOR – KR-0012
Skjema: Melding om registrering av endring i NOR og NIS – KR-0008
Første del av innføring av elektronisk innrapportering var å etablere ett system 
for sikker elektronisk lagring av dokumenter. Dette ble implementert høsten 
2010 med innføring av NOARK5 i skipsregistrenes eget it-system. Prosjektets 
Fase to var digitalisering av registerets papirarkiv, som forventes ferdigstilt pr. 
31.12.2012 (hele NIS registeret er ferdig digitalisert).

Parallelt var det i 2010 startet et prosjekt med Brønnøysundregistrene for 
 elektronisk innrapportering gjennom Altinn, Brønnøysundregistrene anbefalte 
imidlertid å avvente inntil Altinn II var på plass, da det her skulle bli et enklere 
grensesnitt. Prosjektet ble deretter satt på vent i forbindelse med sammen-
slåingen av Skipsregistrene med Sjøfartsdirektoratet. Dette da Sjøfartsdirekto-
ratets tilsvarende prosjekter var kommet lengre enn Skipsregistrenes, og det 
var naturlig å se dette i sammenheng etter sammenslåingen.

At dokumenter er lagret elektronisk medfører hurtigere gjenfinning av doku-
menter. Det er en klar gevinst for saksbehandler i sitt arbeid. For brukeren kan 
det gi en raskere behandling av søknader om innsyn samt hurtigere tilbake-
melding i forbindelse med veiledning.  
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 � Elektronisk innsendelse av søknader til Sjøfartsdirektoratet 
Gjelder mange lover og forskrifter, blant annet  
FOR-1987-03-17-0175 Forskrift om bemanning av norske skip 
FOR-1992-09-15-0695 Forskrift om bygging av passasjer-, lasteskip og lektere 
FOR-1987-06-15-0506 Forskrift om besiktigelse for utstedelse av sertifikater til 
passasjer, lasteskip og lektere, og om andre besiktelser m.m.
Sjøfartsdirektoratet har i første omgang planlagt en to-trinns innføring av 
 elektronisk skjemainnsendelse. Tidspunktene er knyttet til de to utviklings-
prosjektene TA-2 og TA-3. 

Første trinn, og selve etableringen av Skjematjenesten, ble implementert i mars 
2011. Denne omfatter skjema som kan knyttes til tilsynsvirksomheten mot 
fartøy som f.eks. sertifikatfornyelser, begjæring om inspeksjon, anmeldelse av 
nybygg mm. Innlogging skjer via Altinn. 

Trinn to ble innført i slutten av 2012. Tjenesten vil da utvides til å omfatte alle 
personlige sertifikater til sjøfolk og innmelding av skjema knyttet til refusjons-
ordningen. Vitnemål, helseattester, fartstid med mer vil kunne registreres elek-
tronisk. Det forventes en stor økning i trafikken etter denne lanseringen. I tillegg 
så vil det i denne fasen også bli tatt i bruk en egen meldingstjeneste. All utvikling 
skjer mot Altinn II plattformen.

Skjematjenesten er lett tilgjengelig på Direktoratets hjemmeside www.sdir.no. 
Søknaden registreres umiddelbart og går direkte til saksbehandler. Bruker får 
kvittering med innsendingsreferanse. 

I noen tilfeller vil brukeren spare tid på utfylling ved at data blir forhåndsutfylt  
i skjemaet.

Målet med omleggingen er å oppnå en mer effektiv tjeneste, yte bedre service 
og korte ned tiden for saksbehandling. I dag må en person som for eksempel 
søker maskinsjefsertifikat, betale en faktura før saksbehandlingen kan ta til. Via 
den elektroniske skjematjenesten kan beløpet belastes konto samtidig som 
søknaden sendes.

Skrinlagte tiltak

 � Elektronisk kunngjøring av selskapsbeslutninger 
Forslag til direktiv som endrer direktiv 68/151/EEC når det gjelder kunngjøringer 
av selskapsopplysninger og krav til oversettelse for visse typer selskaper
Direktivet er ikke gjennomført da Europakommisjonen trakk forslaget i april 2012. 

http://www.sdir.no
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GjENNoMFøRtE tILtak FR a 2010-R appoRt

 � Søknad om omsetningskonsesjon på web 
Innført høsten 2006. 

 � Samordnet innrapportering av idriftsettelse, feil og avbrudd 
Innført fra 1. januar 2007. 

 � Redusert hyppighet lokale energiutredninger 
Gjennomført 1. juli 2008. Målt kostnadsbesparelse av tiltaket: 12,2 millioner 
kroner. 

 � Effektivisering konsesjonsbehandling 
Gjennomført i perioden 2007–2008. 

 � Klage på vilkår for tilknytning og bruk av nettet på web 
Innført våren 2007. 

 � Klargjøre veiledning til ordinær søknad om utvinningstillatelse 
Gjennomført i 2008. 

 � Gjennomgang og oppdatering av regelverket for undersøkelse 
(ressursforskriften) 
Tiltaket er gjennomført med forskriftsendringer fra 1. januar 2009. 

StatuS 2012

Gjennomførte tiltak

 � Ny damsikkerhetsforskrift
FOR-2000-12-15-1271 Forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg
Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) ble 
vedtatt 18. desember 2009 og trådte i kraft 1. januar 2010.

Damsikkerheten i Norge bygger på kvalifikasjonskrav til personell hos dameiere, 
rådgivere, entreprenører og personell som kontrollerer utførelse. Det legges 
stor vekt på at alle dammer med skadepotensial utføres som sikre konstruk-
sjoner som skal kunne stå i mot alle tenkelige påkjenninger. Det er dessuten 
fastsatt strenge krav til overvåkning i driftsfasen slik at nedbrytningsprosesser 
som kan svekke dammenes sikkerhet kan avdekkes og motvirkes ved rehabili-
teringer eller større ombygginger. 

Overvåkningen kan dessuten utløse beredskap. Alle dameiere som har dammer 
med skadepotensial av betydning skal ha utarbeidet beredskapsplaner for å 
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begrense skader dersom unormale situasjoner skulle oppstå. Damsikkerhets-
forskriften viderefører alle disse elementene, men tydeliggjør kravene og 
myndighetenes oppfølging av anleggene. I tillegg samles alle krav til bered-
skapsmessig sikring av vassdragsanlegg, som i dag finnes i ulike regelverk i 
denne forskriften. 

Et hovedmotiv med forskriftsrevisjonen var å forenkle og effektivisere regel-
verket. Noen oppgaver ble endret, flere falt bort og noen få ble mer omfattende, 
særlig for de høyeste bruddkonsekvensklassene. Ingen av forslagene svekket 
de høye kravene som settes til damsikkerheten. Forskriften medfører at fokuset 
og ressursinnsatsen fra forvaltningen rettes inn mot de oppgavene og de virke-
midlene som er viktigst sett fra et sikkerhetsperspektiv. 

Antallet godkjenningsordninger ble redusert, samtidig som regelverket for 
sentrale godkjenningsordninger, som er av avgjørende betydning for damsikker-
heten, ble videreført og gjort klarere og mer konkret.

 � Klargjøre veiledningen til PUD og PAD
FOR-1997-06-27-653
Ny PUD/PAD veileder ble ferdigstilt i februar 2010. 

Hensikten med veilederen er å gi råd om hvordan en PUD eller PAD kan utar-
beides for å oppfylle myndighetenes krav, forklare saksbehandlingsprosesser 
og bidra til effektiv samhandling mellom rettighetshaver og myndigheter, bl.a. 
ved at myndighetene kommer tidlig i inngrep. Nytten av dette tiltaket må sees 
på bakgrunn av at mange nye selskaper har etablert seg på norsk sokkel de siste 
årene, noe som øker behovet for veiledning i regelverk og myndighetspraksis 
knyttet til utbygging. Det er viktig at omfanget av dokumentasjonen tilpasses 
omfanget av utbyggingen, slik at overdokumentasjon unngås. For øvrig er det 
ikke gjort en nærmere analyse av nytten og kostnadene ved tiltaket.
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StatuS 2012

Gjennomførte tiltak

 � Revisjon av Ekomloven – konsekvensvurdering
LOV-2003-07-04-83 Ekomloven 
FOR-2004-02-16-401 Ekomforskriften
FOR-2001-02-01-115 Forskrift om autorisasjon for tele-, kabel-TV og 
radioinstallatør (autorisasjonsforskriften)
I forskrift av 7. desember 2011 nr. 1206 om autorisasjon for virksomhet som 
utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autori-
sasjonsforskriften) er de tre tidligere kategoriene av installatør (tele-, radio- og 
kabel-TV-installatør) slått sammen i en kategori og med felles krav til kompetanse. 
I det forskriften er ny er det vanskelig å si noe om hva dette kan medføre av 
økonomisk besparelse eller lettelse av annet slag.

under gjennomføring

 � Oppheving av konsesjonsordning for taubaner og kabelbaner
FOR 2002-05-03 nr. 446 Forskrift om bygging og drift av taubane og kabelbaner
Ny taubanelov er under utarbeidelse. Konsesjonsordningen vurderes her å 
oppheves.

Planlagt iverksettelse av ny lov er 1. januar 2014.

 � Endret tilsynspraksis for taubaner og kabelbaner
FOR 2002-05-03 nr. 446 Forskrift om bygging og drift av taubaner og kabelbaner
Regjeringen har gitt Statens jernbanetilsyn i oppdrag å vurdere tilsynsmetodikk, 
kompetanse og gebyrstruktur for taubanenæringen i forbindelse med at Statens 
jernbanetilsyn fikk oppdraget med å føre tilsyn med tau- og kabelbaner. Vurde-
ringen vil trolig foreligge i 2014. Ny tilsynsmetodikk vil avhenge av forslaget fra 
Statens jernbanetilsyn.

 � Opprydding i og harmonisering av regelverket om sertifisering av personell 
med hensyn til EASA-regelverket
FOR 2000-12-20 nr 1673: Forskrift om generelle bestemmelser om utstedelse 
av luftfartssertifikater (BSL C 1-1a)
FOR 2001-08-23 nr 1067: Forskrift om medisinske undersøkelser av seilflygere, 
mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-2)
FOR 2001-08-23 nr 1068: Forskrift om medisinske krav for seilflygere, 
mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-3)
FOR 1994-11-08 nr 992: Forskrift om godkjenning (anerkjennelse og validering) 
av utenlandsk luftfartssertifikat og -bevis
FOR 2003-12-10 nr 1745: Forskrift om kontrollantvirksomheten i norsk sivil 
luftfart (kontrollantforskriften) BSL C 1-5
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FOR 2000-12-20 nr 1632: Forskrift om overgangsordning for elever som har 
påbegynt utdanning (BSL C 2-0a)
FOR 1994-11-14 nr 1298: Forskrift om utstedelse, forlengelse og gjenutstedelse 
av rettigheter på klasse og type (fly/helikopter) tilknyttet flygersertifikat/bevis
FOR 2000-12-20 nr 1640: Forskrift om utstedelse, forlengelse og gjenutstedelse 
av rettigheter på klasse og type (fly/helikopter) tilknyttet flygersertifikat/bevis 
(BSL C 2-1a)
FOR 2000-12-20 nr 1634: Forskrift om soloflygingsbevis (BSL C 2-2a)
FOR 2000-12-20 nr 1635: Forskrift om privatflygersertifikat for fly og helikopter 
(PPL-A/H) (BSL C 2-3a)
FOR 2000-12-20 nr 1636: Forskrift om trafikkflygersertifikat for fly og helikopter 
(CPL-A/H) (BSL C 2-4a)
FOR 2000-12-20 nr 1637: Forskrift om trafikkflygersertifikat ATPL for fly og 
helikopter (ATPL-A/H) (BSL C 2-5a)
FOR 2000-12-20 nr 1675: Forskrift om instrumentbevis for fly og helikopter  
(IR-A/H) (BSL C 2-6a)
FOR 2000-12-20 nr 1638: Forskrift om flymaskinistsertifikat (BSL C 5-1a)
FOR 2002-12-03 nr 1345: Forskrift om flytelefonistsertifikat (BSL C 5-2a)
FOR 2000-12-20 nr 1639: Forskrift om sertifikat for kabinbesetningsmedlem 
(BSL C 5-3a)
FOR 2000-12-20 nr 1633: Forskrift om instruktørbevis (BSL C 6-1a)
FOR 1976-11-04 nr 3072: Forskrift om instruktørbevis klasse 3 (BSL C 6-4)
FOR 1976-11-04 nr 3071: Forskrift om instruktørbevis klasse 2 (BSL C 6-5)
FOR 1972-01-15 nr 3070: Forskrift om instruktørbevis klasse 1 (BSL C 6-6)
FOR 2000-12-20 nr 1674: Forskrift om flygeskoler, registrerte fasiliteter (RFs)  
for flygende personell (BSL C 10-1a)
De nasjonale forskriftene om sertifisering av flygende personell vil bli erstattet 
av en felles forordning; «Regulation on Aircrew (forordning 1178/2011) ble 
vedtatt 3. november 2011. Forordningen ble endret gjennom forordning 
290/2012 – vedtatt 30. mars 2012. Regulation on Aircrew ventes inntatt i EØS-
avtalen og gjennomført i nasjonal rett våren 2013. 

Det eksisterende forskriftsverket vil tilpasses det nye regelverket og motstridende 
forskrifter vil bli endret eller opphevet. Arbeidet med gjeldende nasjonalt 
regelverk på området vil pågå i perioden frem mot ikrafttredelse, samt i over-
gangsperiodene for det nye regelverket. Innføringen av det nye regelverket, 
samt det arbeid som utføres ved tilpasning av det eksisterende regelverket vil 
føre til en forenklet og strømlinjeformet regelverksstruktur. Det nye regelverket 
vil trolig ikke medføre lettelser i informasjonskravet overfor myndighetene 
sammenlignet med dagens regelverk.
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 � Overgang til digitalisert rapportering
LOV-1993-06-11-101 Luftfartsloven med tilhørende forskrifter
Digitalisert rapportering gjelder aktørenes pliktige innrapportering av ulykker 
og hendelser til Luftfartstilsynet og Statens havarikommisjon for transport i 
medhold av luftfartsloven § 12-9 og forskrift 8. desember 2006 nr. 1393 om 
varslings- og rapporteringsplikt i forbindelse med luftfartsulykker mv., og om 
lagring, utveksling og utlevering av rapporterte opplysninger (BSL A 1-3), der 
LT sommeren 2007 tok i bruk elektronisk rapportering via Altinn, på elektronisk 
skjema NF-2007 (skjemaet finnes også i papirversjon). Systemet har vist seg å 
fungere godt og LT har siden 2007 registrert en sterk økning av innsendte 
rapporter. Det har ikke skjedd nevneverdige endringer i det elektroniske 
rapporteringssystemet siden 2007. 

I 2012 ble det produksjonssatt en revidert versjon, forenklet med mer dynamikk, 
og sidene i skjemaet er mer tilpasset de enkelte rapporteringsgrupper. Dette 
fører til ytterligere forenklinger for markedet i forbindelse med innrapportering 
av ulykker og hendelser.

Skrinlagte tiltak

 � Endring av sikkerhetsforskriftens definisjoner
LOV-2005-06-03-34 Lov om varsling, rapportering og undersøkelse av 
jernbaneulykker og jernbanehendelser m.m. 
FOR-2006-03-31-378 Forskrift om offentlige undersøkelser av jernbaneulykker 
og alvorlige jernbanehendelser 
Statens jernbanetilsyn har, i samarbeid med havarikommisjonen, utarbeidet en 
veiledning for lovens definisjoner av jernbaneulykke, alvorlige jernbanehendelse 
og jernbanehendelse, og brukt definisjonen av alvorlig ulykke i direktiv 2004/49/EF 
(sikkerhetsdirektivet). Dette ble gjort for å lette virksomhetenes forståelse av 
lovens definisjoner i jernbaneundersøkelsesloven. Veiledningen ble opprettet 
19. mai 2011 og ligger på tilsynets sider, i tillegg til at det er en link til veiledningen 
i rapporteringsskjema til tilsynet. Tilsynet har også hatt et informasjonsmøte og 
har etter presiseringene ikke mottatt flere henvendelser fra virksomhetene 
vedrørende definisjonene i loven. Det er således ikke nødvendig med endringer 
i jernbaneundersøkelsesloven og saken ansees avsluttet. 

 � Revidere forskriftsverket på Security-området
Forskrift 30. april 2004 nr. 715 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten  
i luftfarten (BSL Sec 1-1)
Implementering av nytt standardisert europeisk regelverk, inkludert forenkling 
og opprydding i nasjonale tilpasninger, ble gjennomført i Norge ved vedtakelse 
av ny securityforskrift 1. mars 2011. Formålet med vedtakelse av ny rammefor-
ordning var konsolidering av en rekke endringsforordninger, samt en viss grad 
av forenkling av regelverksteksten gjennom at overflødige tiltak fjernes. Formålet 



65

med revisjonen av rammeforordningen er ikke fullt ut oppnådd og EU-kommi-
sjonen arbeider fortsatt med visse forenklinger. 

Uavhengig av det felleseuropeiske regelverket arbeider Luftfartstilsynet kontinu-
erlig med å vurdere de rent nasjonale krav på området med tanke på forenkling 
av regelverket.

Forenklingen på dette området gjelder primært andre forhold enn informasjons-
kravet markedet har overfor myndighetene. Det er vanskelig å identifisere 
konkrete resultater av forenkling når det gjelder informasjonskravet på dette 
området. 
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