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Del I. Introduksjon og oppsummering
1. Om dokumentet
Dette dokumentet beskriver Skatteetatens policy for deling av opplysninger. Policyen er utarbeidet
sammen med en arbeidsgruppe med utgangspunkt i juridiske krav, internasjonale rammeverk, politiske
føringer, erfaringer fra eksisterende praksis og pågående initiativ, samt Skatteetatens strategier og
målbilder.
Policyens virkeområde er Skatteetatens deling av opplysninger. Den vektlegger etatenes ansvar og
oppgaver i grensesnittet mot andre offentlig og private virksomheter som ønsker tilgang til opplysninger
fra Skatteetaten.
Policyen operasjonaliserer ikke hvordan etaten skal dele, men fastsetter overordnede prinsipper og
retningslinjer for deling. Operasjonalisering av policyen for ulike delingstilfeller herunder praktisk
ansvarsdeling mellom Skatteetaten og andre virksomheter, for eksempel ved deling for å øke
etterlevelse eller deling som grunnlag for forskning, må gjøres på med utgangspunkt i policyen i det
enkelte tilfellet.
Policyen omfatter ikke Skatteetatens innhenting eller forvaltning av opplysninger. Dette innebærer blant
annet at policyen ikke går inn på hvilke opplysninger Skatteetaten skal forvalte og hvordan disse skal
forvaltes, herunder spørsmål knyttet til styring av felles kilder, begrepsharmonisering,
prosessharmonisering og begrepsutforming med mer.
Dokumentet er strukturert som følger:


Del I omfatter introduksjon til dokumentet og en oppsummering av prinsipp og retningslinjer for
deling.



Del II redegjør kort for sentrale forhold som ligger til grunn for utforming og forståelse av
policyen, herunder bakgrunn, begreper, roller, verdikjede, lovverk, rammeverk, med mer.



Del III beskriver, forklarer og eksemplifiserer policyen for deling. Policyen omfatter et
overordnet prinsipp for deling samt retningslinjer for deling utledet av prinsippet.
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2. Policyens plass i etatens styringsmodell
Policyen for deling er del av styringsdokumentasjonen i Skatteetaten.1 Samfunnsoppdraget og
virksomhetsstrategien definerer Skatteetatens retning, ambisjoner og mål, hvor deling av opplysninger
inngår som et av flere elementer. Policyen for deling tydeliggjør hvordan Skatteetaten skal dele
opplysninger innenfor rammene av disse, samt lover og regler.
Policyen fastsetter ikke et ambisjonsnivå for deling, men legger gjennom prinsipp og retningslinjer
føringer for hvordan deling skal gjøres, innenfor ambisjonsnivået som fastsettes av etatens strategi. Ved
en vesentlig endring av virksomhetsstrategien med tilhørende retning, ambisjoner og mål kan det
følgelig være behov for å endre etatens policy for deling.
Policyen for deling må ses i sammenheng med planer, instrukser og policyer på tilgrensende områder,
som IT-strategi, informasjonsstrategi, sourcingstrategi og kompetansestrategi. Policyen for deling legger
føringer for og har avhengigheter til alle disse, eksempelvis ved at:


Opptider på tjenester for deling avhenger av opptider for etatens IT-infrastruktur, som
fastsettes i IT-Strategien.



Hvilke opplysninger Skatteetaten skal forvalte, og potensielt må dele, bør fastsettes i en egen
informasjonsstrategi.



I hvilken grad og hvordan Skatteetaten skal benytte seg av tjenesteleverandører ved deling, for
eksempel i distribusjon, avhenger blant annet av etatens sourcingstrategi.



Hvilken kompetanse Skatteetaten skal besitte knyttet til deling henger sammen med etatens
kompetansestrategi.

Samtidig må føringer i policy for deling tas inn som et element i utformingen av styringsdokumentasjon
på tilgrensende områder. Der policyer og strategier ikke sammenfaller må det besluttes hva som skal
være retningsgivende.
Policyen for deling omfatter prinsipper og retningslinjer.
Prinsipper2 er grunnleggende føringer for hvordan
Skatteetaten deler opplysninger, innenfor rammene av
samfunnsoppdraget og virksomhetsstrategien. Sentralt
her er avgrensning av ansvar.
Retningslinjer3 er bestemmelser for hvordan deling skal
gjøres i praksis. Policyen inneholder generelle
retningslinjer som gjelder for all deling fra etaten.
En rekke forhold knyttet til deling er ikke omtalt i
policyen. Dette gir et handlingsrom for praktisk
tilrettelegging i gjennomføring av deling.
Figur 1: Policy i styringsmodell

Se styringsmodell for Nye Skatt: https://intranett.sits.no/nye-etaten/slik-blir-ny-organisering/ny-styringsmodell/
Prinsipp brukes i betydningen grunnsetning, som i en overordnet eller grunnleggende setning for tenkning eller
handling, samt med henvisning til konkrete prinsipper som, "Strategiske prinsipper for nasjonale
felleskomponenter" i Digital agenda som er relevant for etatens ansvar knyttet til Folkeregisteret.
3 Retningslinjer er anbefalinger for praksis som skal gi beslutningsstøtte og være basert på beste tilgjengelige
kunnskap.
1
2
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3. Oppsummering
Skatteetaten forvalter en lang rekke opplysninger, innhentet med grunnlag i etatens
myndighetsområder og som forvalter av registre4 og fellesordninger. Skatteetatens samfunnsoppdrag er
å sikre et finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet og et av hovedmålene er å gi tilgang til
opplysninger av god kvalitet. En rekke lover og bestemmelser legger føringer for deling av opplysninger
fra etaten, som skatteforvaltningsloven, personopplysningsloven og andre særlover som regulerer
bestemmelser om utlevering.
Det er økende forventninger og krav om at opplysninger fra Skatteetaten deles for gjenbruk i offentlig
sektor, viderebruk i privat næringsliv og viderebruk på andre områder som blant annet forskning. Deling
bidrar til forenkling, forbedring og effektivisering for både enkeltpersoner og virksomheter.
For Skatteetaten medfører deling økt kompleksitet og avhengigheter når opplysninger brukes i nye
verdikjeder og prosesser. Virksomhetene som ønsker tilgang til opplysninger fra Skatteetaten har ulike
behandlingsgrunnlag, kapabiliteter og behov.
Skatteetaten kan ikke ivareta alle konsumentbehov knyttet til deling, men må dele opplysninger på en
måte som er lovmessig og forvaltningsmessig effektiv og skalerbar.
Skatteetatens policy for deling legger til grunn at etatens samfunnsoppdrag og samfunnets interesser
best ivaretatts ved at etaten tilgjengeliggjør opplysninger for konsumenter, og at konsumenter selv
tilrettelegger opplysninger for egen bruk.
Tilnærmingen sikrer sammenfall mellom ansvar, styring, gevinster og kostnader ved deling, og
understøtter et økosystem hvor et mangfold av konsumenter og tjenesteleverandører muliggjør bred
gjenbruk og viderebruk av opplysninger i samfunnet.
Policyen ivaretar Skatteetatens behov for forvaltningsmessig effektiv og skalerbar deling og gir
konsumenter mulighet til og ansvar for å realisere egne gevinster.
Det er utarbeidet retningslinjer for deling fra Skatteetatens som skal sikre at intensjonen i policyen
ivaretas. Retningslinjene knytter seg både til Skatteetaten og konsumenter, og er oppsummert i figuren
under:

Figur 2: Retningslinjer for deling
Som nasjonal felleskomponent er Folkeregisteret et sentralt register i denne sammenheng.
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Del II. Bakgrunn og sentrale begreper
Her omtales kort noen sentrale forhold, begrep og roller som ligger til grunn for tankegangen bak og
forståelsen av Skatteetatens policy for deling.

1. Deling, viderebruk og gjenbruk
Deling innebærer tilgjengeliggjøring av opplysninger slik at andre private og offentlige virksomheter,
samt den opplysningene omhandler, kan gjenbruke og viderebruke disse. All deling forutsetter at parten
som mottar opplysninger har grunnlag for å motta opplysningene (behandlingsgrunnlag).
Deling for gjenbruk i offentlig sektor er forankret i prinsippet om at offentlig sektor skal innhente den
samme informasjonen fra borgere og næringsliv "kun en gang". Hensikten er å forenkle, effektivisere og
forbedre ved at informasjon ikke må rapporteres flere ganger, og at informasjon kan gjenbrukes på tvers
av prosesser og virksomheter.
Viderebruk av opplysninger utenfor offentlig sektor innebærer bruk av opplysninger på nye områder og i
andre deler samfunnet, da særlig for å forenkle, effektivisere og forbedre forretningsprosesser i
næringslivet men også til andre formål som forskning. Viderebruk omfatter også retten til innsyn i og
disposisjon av "egne data", herunder til å dele egne data for bruk på nye områder.

2. Drivere og trender for økt deling
Skatteetaten forvalter en mengde informasjon og registerdata gjennom blant annet skattegrunnlag,
aksjonærregisteret, eiendomsregisteret, valutaregisteret, folkeregisteret og a-ordningen. Det er økende
forventninger og krav til at Skatteetaten skal dele opplysninger. Disse har sitt utspring i politisk,
økonomisk, sosiale, teknologiske og juridiske trender og utviklingstrekk.
Politiske: Forventninger og føringer om økt deling på internasjonalt nivå manifesteres gjennom initiativ i
regi av blant annet OECD og EU, som Digital single market, Once-Only (Scoop/Toop)5, og Open Data
portals. Nasjonale føringer om økt deling av data for viderebruk og gjenbruk kommer til uttrykt i blant
annet Digital Agenda, Digitaliseringsrundeskriv og Difis digitaliseringsstrategi for offentlig sektor.
Økonomisk: Gjenbruk og viderebruk av opplysninger kan gi betydelig økonomiske gevinster for
samfunnet. Både gjennom effektivisering av eksisterende prosesser ved gjenbruk, og gjennom
innovasjon og utvikling av nye forretningsmodeller basert på viderebruk av data. Muligheter knyttet til
innovasjon og nye forretningsmodeller knytter seg særlig til åpne data som kan brukes fritt i samfunnet,
men også til data som er underlagt taushetsbegrensninger.
Sosiale: Forventninger om økt åpenhet, innsyn i og rett til bruk av egne data setter krav til offentlig
virksomheter om å tilgjengeliggjøre opplysninger. Forventingene om økt tilgang til data henger tett
sammen med bedre teknologisk kompetanse og innsikt i mulighetene for gjenbruk. Stadig økende krav
til transparens og åpenhet medfører også krav om innsyn i og deling av data.
Teknologiske: Den teknologiske utviklingen med stadig mer datakraft, bruk av avanserte analyser og
kunstig intelligens gjør oss i stand til å behandle og finne sammenhenger basert på store mengder data
på helt andre måter enn tidligere. Data brukes i stadig større grad for å tilpasse og målrette tjenester til
hver enkelt bruker, hvilket legger grunnlag for digitalisering og automatisering.
Juridiske: I takt med øvrige utviklingstrekk endres de juridiske rammene for deling.
Personvernforordningen (GDPR) legger til rette for økt deling, blant annet gjennom tydeliggjøring av
5 Norge har tilsluttet seg EUs prinsipper om once only gjennom Tallin-erklæringen: https://ec.europa.eu/isa2/home_en
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ansvar som påligger behandlingsansvarlige og databehandlere, og gjennom sterkere rettigheter til
innsyn i og disponering av egne data.
Ulike særlover gir også tydeligere rammer for deling, gjenbruk og viderebruk av data. Folkeregisteret, aordningen og valutaregisteret har egne lovfestede formålsbestemmelser utover bruk til
skatteforvaltning. Videre forventes det at en revidert forvaltningslov "for en god og effektiv
saksbehandling tilpasset vår tids forvaltningsoppgaver" vil legge til rette for økt digitalisering i
forvaltningen gjennom bla. deling.6
I høringsnotat om forslag til endringer i reglene for Skatteetatens informasjonsbehandling skisseres det
også et tydeligere avgrenset og mer begrenset ansvar for Skatteetaten ved deling, og en økt
tilgjengeliggjøring for at andre virksomheter kan gjenbruke opplysninger på gitte vilkår.7

3. Deling som del av samfunnsoppdraget
Skatteetatens samfunnsoppdrag for 2018 er at Skatteetaten skal sikre et finansielt hovedgrunnlag for
offentlig virksomhet.8
Knyttet til dette er det fastsatt tre hovedmål:


Skatte- og opplysningspliktige etterlever skatte- og avgiftsreglene



Skatteetaten sikrer brukerne tilgang til registerdata og informasjon med god kvalitet



Samfunnet har tillit til Skatteetaten

Hovedmålet i samfunnsoppdraget om å sikre brukerne tilgang til registerdata og informasjon er direkte
knyttet til deling av opplysninger fra Skatteetaten. De øvrige målene har også sterke knytninger til deling
av opplysninger. Deling legger til rette for økt transparens samt forenkling og forbedring av prosesser
som bidrar til etterlevelse av skatte- og avgiftsregelverket. Gjennom å legge til rette for gjenbruk og
viderebruk av opplysninger kan samfunnets tillit til Skatteetaten øke, men dette forutsetter at deling
gjøres på en måte som inngir tillit gjennom å blant annet gi gevinster og ivareta personvern.
Policyen for deling skal legge grunnlaget for at deling fra Skatteetatens gjøres på en måte som
understøtter samfunnsoppdraget. Den vektlegger følgelig etatenes ansvar og oppgaver i grensesnittet
mot andre offentlig og private virksomheter.

4. Personvern og ansvar ved deling
En stor del av opplysningene Skatteetaten forvalter er personopplysninger. Policyen er derfor utformet
for å ivareta juridiske ansvarsforhold i henhold til bestemmelser i sentrale lover som
personopplysningsloven, skatteforvaltningsloven og folkeregisterloven.
Personopplysningsloven gir generelle regler om behandling av personopplysninger, mens det finnes mer
detaljerte regler i Skatteetatens særlover. Svært mange av opplysningene Skatteetaten deler er
underlagt lovbestemt taushetsplikt.
Under oppsummeres noen sentrale føringer som ligger til grunn for policyen.

6

Planlegges fremlagt i februar 2019

7

Høringsnotat - forslag til endringer i reglene om Skatteetatens informasjonsbehandling, 23.03.2018 – side 66.
https://www.regjeringen.no/contentassets/184efa9b5f294e679e84ddb8d6251331/hoeringsnotat_mars2018.pdf
8 Skatteetatens tildelingsbrev for 2018 https://www.regjeringen.no/contentassets/6e93ec47f61b44f18417fb55966e0b9e/2018_skd.pdf
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Behandling, behandlingsansvarlig og databehandler







Personopplysningsloven definerer behandling som "enhver bruk av personopplysninger, som
f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av
slike bruksmåter".
Behandlingen av personopplysninger, herunder deling, forutsetter et rettslig grunnlag.
Behandlingsansvarlig er "den som bestemmer formålet med behandlingen av opplysningene og
hvilke hjelpemidler som skal brukes". Den behandlingsansvarlige har alltid det overordnede
ansvaret for etterlevelse av pliktene i personopplysningsloven.
Databehandler er "den som behandler personopplysninger på vegne av den
behandlingsansvarlige" (eksempelvis en IT-driftsleverandør). Behandlingsansvarlig er ansvarlig
for databehandlers behandling, men databehandler vil i ny personopplysningslov bli pålagt
selvstendige plikter.

Taushetsplikt




Skatteetatens taushetspliktsregler er strenge og innebærer en plikt for etaten til å hindre at
uvedkommende får adgang eller kjennskap til bestemte opplysninger.
Taushetspliktbestemmelsene skal verne mot at opplysninger blir kjent for uvedkommende og
bidra til at tillitsforholdet mellom myndighetene og de opplysningspliktige ivaretas.
Taushetsplikten er ikke alltid til hinder for å gi ut opplysninger til ulike offentlige myndigheter og
noen private virksomheter. Det finnes unntaksregler i både folkeregisterloven og
skatteforvaltningsloven og enkelte særlover. Det må vurderes om vilkårene i den aktuelle
unntaksregelen er oppfylt i hvert enkelt tilfelle.

Skatteetatens ansvar










Deling av opplysninger er omfattet av personopplysningsloven, og ved deling er Skatteetaten
behandlingsansvarlig frem til opplysningene er utlevert.
Skatteetaten kan ikke utlevere personopplysninger med mindre konsument har hjemmel til å
innhente disse fra etaten, eller det foreligger samtykke fra den opplysningene omhandler og
hjemmel for behandling.
Skatteetaten skal sikre at ikke flere opplysninger utleveres enn det som trengs for å oppnå
formålet med utleveringen (minimering). Dette innebærer at personopplysningene skal være
adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for formålet for behandlingen.
Skatteetaten kan som behandlingsansvarlig sette ut behandling, herunder distribusjon, til en
databehandler som opptrer på vegne av etaten.
Skatteetaten må ved ny bruk av opplysninger vurdere om det foreligger formålskonflikter,
herunder proporsjonalitet ved bruk på nye områder (er gevinster ved bruk proporsjonal i
forhold til taushetshensyn).
Ny folkeregisterlov har gitt folkeregistermyndigheten hjemmel til å ilegge konsumenter som
bryter vilkårene for utlevering sanksjoner som bøter og utestengelse fra bruk av tjenestene.

Konsuments ansvar


Konsumenter som ønsker tilgang til opplysninger fra Skatteetaten må dokumentere at de har
hjemmel til å få utlevert opplysninger fra etaten (behandlingsgrunnlag).
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Konsumenter er ansvarlig for behandling som skjer ved og etter mottak av opplysningene,
herunder at de kun bruker opplysninger de har behov for (minimering) og hjemmel til å benytte
(behandlingsgrunnlag).
Konsumenter kan som behandlingsansvarlig sette ut behandling av data til en databehandler.
Databehandlers grunnlag for tilgang til opplysninger betinges da av konsumentens
behandlingsgrunnlag.

5. Roller, verdikjede, økosystem og styring
Roller
Seks roller er særlig sentrale i forbindelse med deling av opplysninger fra Skatteetaten. Ansvar som
knyttes til de ulike rollene avhenger av grunnlaget for deling av opplysninger og hvordan delingen gjøres
i praksis.


Skatteetaten (SKE): Forvalter opplysninger etaten har innhentet og bearbeidet med hjemmel i
lovgivningen på etatens område.



Konsument: Private og offentlig virksomheter gjenbruker eller viderebruker opplysninger fra
Skatteetaten.



Skatteetatens databehandler: Virksomhet som leverer (distribusjons)tjenester knyttet til deling
som databehandler for Skatteetaten. Skatteetaten outsourcer oppgaver til databehandler.



Tredjeparts databehandler: Virksomhet som leverer tjenester knyttet til bearbeiding,
tilrettelegging eller bruk av opplysninger som databehandler for konsument



Skattyter: Person eller virksomhet (juridisk person) som opplysninger omhandler. Har rett til
innsyn i egne opplysninger samt til selv å viderebruke disse.9



Segmentansvarlig: Ivaretar en større gruppe tjenestekonsumenter med sammenfallende behov
for tilgang til Skatteetatens opplysninger og det samme behandlingsgrunnlaget (et segment).
Segmentansvarlig har fullmakt til å uttale seg autoritativt på vegne av konsumenter i segmentet.

Verdikjede
Verdikjeden for opplysninger går fra produksjon av data til anvendelse av disse ved bruk. En rekke
aktører produserer data, herunder andre offentlig og private virksomheter og skattytere. Skatteetaten
er ansvarlig for innhenting og forvaltning av opplysninger, blant annet gjennom skattegrunnlag og ulike
registre etaten forvalter som folkeregistret, valutaregisteret og a-ordningen.

Figur 3: Verdikjede for deling
Skatteetaten har opplysninger om personer og virksomheter som ikke er skattytere, som i Folkeregisteret hvor
alle innbyggere er registrert uavhengig av om de er skattytere eller ikke. Skattyter er i policyen valgt brukt som en
fellesbenevnelse i mangel av en annen etablert fellesbenevnelse for alle personer og virksomheter Skatteetaten
har opplysninger om.
9
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Deling omfatter de tre siste leddene i verdikjeden. Distribusjon innebærer tilgjengeliggjøring av
opplysninger fra Skatteetaten, ved at Skatteetaten selv distribuerer disse eller ved at distribusjon
outsources til en tjenesteleverandør.
Bearbeiding og tilrettelegging omfatter aktiviteter for å tilpasse opplysninger til konsuments behov ved
bruk. Dette kan gjøres av konsument selv eller av en tredjeparts databehandler som opptrer på vegne av
konsumenten. Bruk er den faktiske anvendelsen da opplysninger i forretningsmessig prosesser hos
konsumenten.
Ved deling av opplysninger har de ulike rollene ulikt ansvar i verdikjeden. Figuren under oppsummerer
de ulike rollenes ansvar fra et verdikjedeperspektiv:

Figur 4: Ansvar i verdikjede


Skatteetaten er i sin rolle som skatte- og registerforvalter behandlingsansvarlig for innhenting
og forvaltning av opplysninger. Ved deling av opplysninger strekker Skatteetatens ansvar seg
fram til utlevering av opplysninger. Skatteetaten er også behandlingsansvarlig når etaten
outsourcer oppgaver til en tjenesteleverandør som databehandlere for etaten.



Konsumenter er behandlingsansvarlig for egen bruk og behandling som gjøres av tredjeparts
databehandlere på vegen av konsumenten. Dette omfatter tilrettelegging av opplysninger for
konsuments egen bruk og eventuell distribusjon for konsumenten.



Skattyter har gjennom innsyn rett til å viderebruke egne opplysninger, og et eget ansvar ved slik
viderebruk.



Databehandlere som utfører oppgaver på vegne av Skatteetaten eller konsumenter har et
selvstendig ansvar for at egen behandling av opplysninger er i tråd med lovbestemmelser, samt
eventuelle privatrettslige avtalevilkår.
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Økosystem
Når Skatteetaten gjør opplysninger tilgjengelig for gjenbruk og viderebruk går disse inn i et mangfold av
verdikjeder. Offentlig og private virksomheter har forskjellige roller som produsenter, behandlere eller
konsumenter av opplysninger i ulike verdikjeder.
Mangfoldet av løst og tett sammenvevde verdikjeder med virksomheter i forskjellige roller utgjør til
sammen et økosystem for deling. I økosystemet oppstår avhengigheter og samspillseffekter som gir økt
kompleksitet når opplysninger brukes hyppig i store volum og blir kritiske for prosesser utenfor
Skatteetaten. Samtidig skaper økosystemet et større mulighetsrom for gevinster ved bruk av
opplysninger.
I økosystemet for deling av opplysninger fra Skatteetaten utgjør opplysningene etaten forvalter kjernen.
Skatteetaten selv eller etatens databehandlere gir resten av økosystemet tilgang til opplysninger når
disse distribueres.
Konsumenter og tredjeparts databehandlere får tilgang til opplysninger basert på konsumentenes
behandlingsgrunnlag. Konsumenter med sammenfallende behov danner segmenter med
samordningsgevinster.
Ytterst finner vi samfunnet som konsumentene i siste instans skal betjene gjennom viderebruk og
gjenbruk av opplysninger. Dette omfatter en rekke grupper blant annet skattytere, næringsliv og
borgere.

Figur 5: Økosystem for deling
Ved å støtte opp under et økosystem for deling bidrar Skatteetaten til at konsumenter kan velge de
modellene for tilrettelegging som best ivaretar deres behov. Tilretteleggingen kan gjøres i egenregi av
virksomheter som har behov og kapabiliteter som gjør det hensiktsmessig, eller outsources til
tjenesteleverandører som tredjeparts databehandlere. Disse kan eksempelvis være interkommunale
selskaper som leverer tjenester til flere kommuner, offentlig tilknyttede virksomheter som ivaretar
bruksbehov i en sektor (som Norsk Helsenett), eller private virksomheter som tilbyr tjenester på
kommersiell basis (som Evry).
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Tilnærmingen legger til rette for nettverkseffekter ved at Skatteetaten gjennom enkle, standardiserte
autonome tjenester tilbyr et grensesnitt som fungerer som en plattform andre aktører i økosystemet
kan utvikle tjenester mot. Dette gir mulighet for gjenbruks- og nettverkseffekter ved at nye og tilpassede
tjenester kan etableres "på toppen" av Skatteetatens grensesnitt. Potensialet for verdiskapning på
bakgrunn av slike grensesnitt omtales ofte som "API økonomi".
Økosystemet øker mulighetsrommet for gjenbruk og viderebruk da mangfoldet av aktører er bedre i
stand til møte samfunnets samlede behov enn Skatteetaten alene. Gjenbruk og viderebruk av
opplysninger blir ikke begrenset av Skatteetatens kapasitet og ressurser, og det legges til rette for at
Skatteetaten kan dele effektivt og skalerbart.

6. Rammeverk for deling – EIF
European Interoperability Framework (EIF)10 er et rammeverk etablert i regi av EU som gir en rekke
anbefalinger til hvordan offentlig virksomheter kan legge til rette for digital samhandling, herunder
deling. Rammeverket ligger til grunn for Skatteetatens forståelse av og tilnærming til deling.
Rammeverket trekker opp fire hovedområder som må adresseres ved deling av opplysninger: juridisk,
organisatorisk, semantisk og teknologisk. Over dette ligger de politiske rammene som setter helheten
rundt deling.
Figuren under skisserer overordnet noen eksempler på sentrale elementer som legger føringer innen
områdene.

Figur 6: Rammeverk for deling
Ved deling av opplysninger må alle områdene adresseres. Det er avgjørende at juridiske, organisatoriske
og semantiske problemstillinger adresseres før problemstillinger knyttet til de teknologiske løsningene.
Dette da juridiske, organisatoriske og semantiske forhold er førende for:


Om opplysninger kan deles (behandlingsgrunnlag)



Hvordan deling gjennomføres i praksis (roller og ansvar)



Hvilke opplysninger som ivaretar konsumentens behov (definisjoner og informasjonsinnhold)

Teknologiske problemstillinger knyttet til hvilke tekniske løsninger, grensesnitt og tjenester som skal
benyttes til deling av opplysninger må samstemme med det juridiske, organisatoriske og semantiske.

10

EIF finnes tilgjengelig på https://ec.europa.eu/isa2/eif_en
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7. Tilgjengeliggjøring og tilrettelegging
Skatteetaten skal sikre brukerne tilgang til registerdata og informasjon med god kvalitet. Forståelsen av
"tilgang til" er avgjørende for Skatteetatens policy for deling.
I Skatteetatens policy for deling skiller vi mellom tilgjengeliggjøring og tilrettelegging av opplysninger.
Figuren under illustrerer forståelsen av tilgjengeliggjøring og tilrettelegging som ligger til grunn for
policyen.

Figur 7: Tilgjengeliggjøring og tilrettelegging
Tilgjengeliggjøring innebærer å gi "tilgang til" opplysningene. Tilgjengeliggjøring adresserer behov som
må ivaretas for at Skatteetaten kan utlevere opplysninger.
For at en konsument skal kunne få tilgang til opplysninger må det være samsvar mellom vilkårene for
tilgang til opplysningen og konsumentens grunnlag for tilgang, behandlingsgrunnlag.
Om en konsument har tilgang til opplysninger fastsettes av lov og hjemmel, eller i enkelttilfeller av
samtykke. Skatteetatens ansvar og oppgave som behandlingsansvarlig er å ivareta minimering og ikke
dele opplysninger med konsumenter uten tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag. Skatteetaten har ikke mandat
til å gi en konsument tilgang til opplysninger utover det som fremkommer av gjeldende lover og
hjemmelsgrunnlag (herunder samtykke).
Viktige arbeidsoppgaver knyttet til tilgjengeliggjøring og utlevering er:


Informere om opplysninger, herunder innhold, begreper, datakvalitet og bruksvilkår



Etablere og forvalte grensesnitt for utlevering av opplysninger



Verifisere konsumenters behandlingsgrunnlag og forvalte bruksvilkår



Ivareta krav til minimering og proporsjonalitet ved utlevering



Tilby veiledning som gjør konsumenter i stand til å ta i bruk opplysninger



Vurdering av formål for bruk

Tilrettelegging innebærer å legge til rette for bruk av opplysninger. Tilrettelegging adresserer behov som
må ivaretas for at opplysninger kan brukes av konsumenter.
Dette omfatter både hvordan opplysningene deles i ulike tekniske grensesnitt, og bearbeiding av
opplysninger gjennom aggregering, formatering, og sammenstilling med mer.
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Behov for tilrettelegging avhenger av om konsumenters systemer og grensesnitt er kompatible med
Skatteetatens, og om konsumentens bruksbehov sammenfaller med formatene opplysninger innhentes
og forvaltes på.
Viktige arbeidsoppgaver knyttet til tilrettelegging og bruk er:


Tilpasse og bearbeide opplysninger i henhold til bruksbehov



Sikre tekniske løsninger som ivaretar behov ved bruk (funksjonalitet, oppetider, robusthet,
datakvalitet i forhold til egne bruksbehov, egnethet, med mer)



Sikre at opplysninger kun brukes til formål omfattet av behandlingsgrunnlag



Ivareta krav til minimering og proporsjonalitet ved bruk
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Del III. Retningslinjer for deling
1. Prinsipp: Ansvar, styring, gevinster og kostnader ved deling skal
sammenfalle
Prinsippet skal være retningsgivende for å avklare spørsmål om hvem av Skatteetaten eller konsument
som bør være ansvarlig for oppgaver og funksjoner når etaten deler opplysninger med eksterne parter.
Med ansvar og styring følger gevinster og kostnader. At ansvar, styring, gevinster og kostnader skal
sammenfalle innebærer blant annet at:


Den som får gevinster bør ha ansvaret for forutsetningene for gevinstene.



Den som har ansvaret bør ha styring over forutsetningene for å ivareta ansvaret.



Den som får gevinster bør bære kostnader som er grunnlag for gevinstene.

Skatteetaten må f.eks. ta ansvar for å ivareta oppgaver og funksjoner knyttet til å gjøre opplysninger
tilgjengelig for konsumenter. Med dette ansvaret følger det kostnader og rett til styring. Gevinsten for
Skatteetaten er blant annet å sikre tillit til etatens forvaltning av opplysninger.
Konsumenter bør ha ansvar for å styre tilrettelegging til egne behov for å realisere egne gevinster. Dette
innebærer å ha ansvar for og styringsrett over prioriteringer, beslutninger og gjennomføring for å
ivareta behov, og å ta kostnader for å realisere gevinster. Sammenfall mellom gevinster og kostnader
bidrar til en insentivstruktur som gir grunnlag for riktige prioriteringer og beslutninger.
Videre bør ansvar, styring, gevinster og kostnader ved deling sammenfalle med hvem det er naturlig at
har behandlingsansvaret som følger av personopplysningsloven, hvor det fastslås at det er virksomheten
som bestemmer formålet med behandlingen som er behandlingsansvarlig. Dette for å sikre tydelighet
rundt hvilken virksomhet som er behandlingsansvarlig og på hvilket grunnlag behandlingen gjøres.
Sammenfall av ansvar, styring, gevinster og kostnader legger til rette for at Skatteetaten ikke påtar seg
oppgaver som går utover etatens eget formål med behandling av opplysninger, herunder tilrettelegger
for andre virksomheter utover eget formål. Dette vil også bidra til at etaten unngår komme i
konkurranse med private aktører som kan levere tjenester til konsumenter.11 Ansvarsdelingen
innebærer at konsumentene selv må inneha, eller sikre seg tilgang til, nødvendig kompetanse for å
ivareta egne behov og ansvar. Skatteetaten bør ikke etablere og forvalte konsumentspesifikk
kompetanse.
Sammenfall av ansvar, styring, gevinster og kostnader bidrar til et økt mulighetsrom for gjenbruk og
viderebruk av opplysninger ved at det legges til rette for et økosystem for deling hvor det er rom for at
et mangfold av aktører løser oppgaver det er behov for. Økosystemet som helhet kan tilby et omfang av
tjenester som møter samfunnets samlede behov i større grad enn det Skatteetaten kan ivareta, og
bidrar til at gjenbruk og viderebruk av opplysninger ikke begrenses av etatens kapasitet og ressurser.

2. Retningslinjer for deling
Når et behov for deling oppstår må det først avklares om opplysninger kan tilgjengeliggjøres for
konsumenten. Utgangspunktet for å vurdere om Skatteetaten skal tilgjengeliggjøre opplysninger er

Digitaliseringsrundskrivets føring om å avstå fra å levere tjenester som levers av markedet.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsrundskrivet/id2569983/
11
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taushetsbestemmelser knyttet til opplysningene, og konsumentens behandlingsgrunnlag. Hvis disse
sammenfaller kan opplysningene utleveres.
Når det er fastslått at opplysninger kan tilgjengeliggjøres må det avklares hvem som skal tilrettelegge
opplysningene, og i hvilket omfang opplysningene skal tilrettelegges. For å ta stilling til dette må to
spørsmålet besvares:


Hvem har (har Skatteetaten) ansvar for tilrettelegging?



Hvem har (har Skatteetaten) gevinster av tilretteleggingen?

Skatteetaten tilgjengeliggjør opplysninger for deling i tre tilfeller hvor ansvar og gevinster kan være
ulike. Dette er illustrert i figuren under.

Figur 8: Hensikt ved deling og konsekvens
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For hvert av de tre tilfellene er det etablert retningslinjer for om og hvilken grad Skatteetaten bør ta
ansvar for tilrettelegging utover tilgjengeliggjøring (retningslinje a til c).
I tillegg er det fastsatt generelle retningslinjer for deling (d til j). Retningslinjene knytter seg til både
Skatteetaten og konsumenter, og er oppsummert i figur under.

Figur 9: Retningslinjer for deling

a. SKE tilgjengeliggjør opplysninger for viderebruk og gjenbruk slik etaten
forvalter dem
Skatteetaten forvalter en lang rekke opplysninger som er innhentet som del av etatens
skatteforvaltning, og hvor etaten fastsetter rammene for innhenting, som formater og grensesnitt.
Opplysningene deles med utgangspunkt i Skatteetatens ansvar for deling som beskrevet i
samfunnsoppdraget, generelle lovbestemmelser, politiske føringer om deling med mer.
Ved deling av slike opplysninger for gjenbruk/viderebruk med gevinster hos andre virksomheter bør
Skatteetatens ansvar begrenses til å tilgjengeliggjøre opplysninger, slik etaten forvalter dem.
Det innebærer at opplysninger tilgjengeliggjøres for konsument, slik de foreligger i forvaltning, med
eksisterende begreper, uten sammenstillinger eller formateringer, og med den tilgjengelighet
Skatteetaten har behov for.
Tilgjengeliggjøring kan omfatte bearbeiding hvis Skatteetaten har behov for å gjøre noe med
opplysningene for å kunne utlevere dem. Dette kan være filtrering og sammenstilling av datasett for å
ivareta etatens ansvar for minimering og ivareta taushetsplikten, eller tilpasning av formater av hensyn
til Skatteetatens forvaltning.
Skatteetaten skal ikke tilrettelegge utover det som er nødvendig får å utlevere opplysningene.
Gevinstene av å gjenbruke opplysninger ligger hos konsumentene, og utenfor etatens ansvarsområde.
Konsumentene er best kjent med hvilke behov som må ivaretas for at opplysningene skal kunne tas i
bruk og gevinster realiseres. Tilrettelegging, som formatering, aggregering eller annen bearbeiding av
opplysninger for å ivareta egne behov bør derfor være konsumentens ansvar.
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Skatteetaten må gi konsumenter nødvendig informasjon for å kunne vurdere opplysningenes
hensiktsmessighet, som informasjon om kilde, bruksområde, definisjon, kvalitet, innsamlingstidspunkt,
med mer. Slik informasjon bør tilgjengeliggjøres i nasjonale fellesløsninger som Felles datakatalog.12

b. SKE tilrettelegger for deling i samsvar med ansvaret som forvalter av
register og fellesordning
Skatteetaten forvalter registre og fellesordninger med egne formål, mandat og reguleringer for
innhenting og utlevering av opplysninger. Eksempler på slike er:
 Folkeregisteret med formålet at opplysningene i Folkeregisteret skal kunne brukes til
myndighetsoppgaver og offentlig forvaltning, forskning, statistikk og til å ivareta grunnleggende
samfunnsbehov.13
 A-ordningen med formålet å blant annet gi offentlige etater tilgang til opplysningene
innrapportert fra arbeidsgiver. 14
 Valutaregisteret med formålet å forebygge og bekjempe kriminalitet og å bidra til riktig skatteog avgiftsbetaling, ved at kontroll- og etterforskningsorganene får tilgang til opplysninger om
valutavekslinger og fysisk eller elektronisk overføringer av betalingsmidler.15
Ved deling av opplysninger fra slike registre og fellesordninger kan tilrettelegging for gevinster hos
konsumenter, utover å bare gi tilgang til opplysninger, være en del av Skatteetatens
forvaltningsoppgave. Skatteetaten har da et annet ansvar for å tilrettelegge for konsumentenes behov.
Formål, mandat og reguleringer avgjør hvilket ansvar Skatteetaten har for tilrettelegging. Det innebærer
at omfang av tilrettelegging med tilhørende tjenestespekter og tjenestenivå, må fastsettes for hvert
enkelt register og fellesordning.
Eksempelvis kan tjenestespekteret og tjenestenivå være mer omfattende for Folkeregisteret som
nasjonal felleskomponent. Dette kan innebære behov for dedikerte brukergrensesnitt, bedre oppetider
og mer omfattende brukerstøtte. Omfang av tilrettelegging fra Folkeregisteret fastsettes f.eks. i
registerets tjenestestrategi.

c. SKE kan prioritere å ta ansvar, styring og kostnader ved å tilrettelegge
deling for økt etterlevelse
Skatteetaten kan selv ha gevinster av å dele, ved at opplysninger brukes som virkemiddel for å øke
etterlevelse av skatter og avgifter. Deling vil i slike tilfeller direkte understøtte etatens samfunnsoppdrag
om å sikre et finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet.
Når hensikten med deling er å legge til rette for økt etterlevelse som gevinst, kan Skatteetaten velge å
påta seg ansvar og kostnader utover de som følger av etatens øvrige tilgjengeliggjøring og
tilrettelegging. Dette kan innebære å ta ansvar, styring og kostnader for tilrettelegging ved å tilby et

Felles datakatalog er en oversikt over data i offentlig sektor: https://www.brreg.no/om-oss/oppgavenevare/felles-datakatalog/
13 Folkeregisterloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-12-09-88/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
14 A-opplysningsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43?q=a-opplysnings
15 Valutaregisterloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2004-05-28-29?q=valutaregisterloven
12
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utvidet tjenestespekter og tjenestenivå, f.eks. ved å bearbeide og eksponere opplysninger i grensesnitt
og løsninger som gjør dem enkelt anvendbare for forbrukere og næringsdrivende.
I disse tilfellene vil Skatteetaten selv, i dialog med andre interessenter, prioritere og fastsette omfang av
tilrettelegging ut fra hva etaten vurderer som nødvendig for å realisere gevinster og i prioritering opp
mot andre tiltak.
Eksempelvis tar Skatteetaten del i flere initiativ hvor tilgjengeliggjøring av opplysninger skal gjøre
forbrukere og næringsdrivende i stand til å bedre vurdere potensielle leverandørers seriøsitet, med
hensyn til arbeidsmarkedskriminalitet og etterlevelse skatte- og avgiftsregelverket. Tilsvarende kan
Skatteetaten ønske å gi en utvidet tilrettelegging av data for forskning på områder som er av særlig
betydning for etaten.

d. SKE deler via standardiserte tjenester og grensesnitt
For å sikre en effektiv og skalerbar deling av opplysninger innenfor Skatteetatens rammer, må
tjenestespekteret knyttet til deling være begrenset, standardisert og tilpasset hensikten med deling.
Etaten kan ikke ta ansvar for å imøtekomme alle konsumenters behov og ønsker knyttet til tjenester.
Skatteetaten bør derfor dele via standardiserte tjenester og grensesnitt som kan brukes av flere
konsumenter.
Skatteetatens standardtjenester for tilgjengeliggjøring bør omfatte tekniske grensesnitt hvor
opplysninger utleveres, og faglig og juridisk veiledning om opplysningenes egenskaper med vilkår for
utlevering og bruk. Skatteetaten skal innenfor de standardiserte tjenestene sikre minimering av
opplysninger gjennom f.eks. bruk av filtre og rettighetspakker, eller andre mekanismer.
Omfanget av Skatteetatens tjenestespekter og tilrettelegging utover tilgjengeliggjøring vil variere i tråd
med hensikten med delingen. Eksempelvis kan tjenestespekteret være større for registre og
fellesordninger, med tilrettelegging gjennom dedikerte brukergrensesnitt, høy oppetid og omfattende
brukerstøtte, enn ved deling for gjenbruk og viderebruk.
Utdypende om distribusjonstjenester
Skatteetaten tilgjengeliggjør opplysninger gjennom ulike tekniske grensesnitt (APIer), disse utgjør
etatens distribusjonstjenester. Hvilke distribusjonstjenester som skal tilbys vil avhenge av kjennetegn
ved opplysningene, hensikten ved deling, taushetsbegrensninger, hjemmelsgrunnlag med mer.
Publisering: Publisering innebærer å gjøre opplysninger åpent tilgjengelig for alle. Skatteetaten kan
publisere åpne data gjennom egne nettsider og løsninger, eller via andre fellesoffentlige
distribusjonstjenester.
Selvbetjent innsyn: Skattyter har rett til innsyn i egne opplysninger. Skatteetaten bør tilrettelegge for
deling ved at skattyter gjennom innsynsløsninger kan hente ut og distribuere egne opplysninger.
Skattyter kan benytte seg av dette i tilfeller hvor konsument ikke har hjemmel til å innhente
opplysninger direkte fra Skatteetaten, og skattyter selv ønsker å utlevere opplysninger.
Partnerportal/uttrekk/nedlasting: Tjeneste som gir konsumenter muligheter til å manuelt motta
opplysninger fra Skatteetaten gjennom sikre og selvbetjente grensesnitt. Uttrekk/nedlasting som
distribusjonstjeneste skal ivareta tilfeller hvor konsument har behandlingsgrunnlag til å motta
opplysninger, men hvor maskin-til-maskin distribusjon ikke er hensiktsmessig, for eksempel på grunn av
lave volum, uregelmessige behov eller manglende systemstøtte hos konsument.
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Maskin-til-maskin: Skatteetaten deler gjennom maskinelle tjenestetyper med standardiserte grensesnitt
(APIer):


Oppslagstjenester for oppslag og henting av opplysninger/data



Hendelseslister (feed) med informasjon om endringer i opplysninger/data

De to tjenestetypene er tilstrekkelige til at konsumenter (eller konsuments databehandler) kan etablere
egne tjenester for blant annet ajourhold, abonnementstjenester og full last. For å ivareta hensyn til
data-minimering, hindre unødvendig distribusjon, og redusere datatrafikk skal konsumenter kun hente
opplysninger når de har behov i egne prosesser.
Distribusjonstjenestene kan leveres av Skatteetaten, eller de kan leveres av en privat eller offentlig
databehandler for etaten. Når Skatteetaten leverer distribusjonstjenester selv eller setter dette ut til en
databehandler, ligger styring og kostnader under etatens ansvarsområde.
Skatteetaten kan distribuere opplysninger gjennom andre offentlig virksomheter og fellesløsninger når
dette er hensiktsmessig. Eksempler på dette er Difis data.norge.no for åpne data, og mulige konsepter
for fellesoffentlige distribusjon som utredes i regi av Difi og Altinn. SSB har spesialløsninger for
distribusjon av forskningsdata. Ved deling via en fellesoffentlig løsning må ansvar, styring, gevinster og
kostnader klarlegges og fordeles etter løsningens modell for dette. Fellesløsninger og andre offentlig
virksomheter kan ha et selvstendig behandlingsgrunnlag for deling, eller være databehandler på vegne
av Skatteetaten eller konsument. 16
Figuren under skisserer eksempler på samspill mellom ulike delingstjenester og distribusjonsmodeller
sett opp mot taushetsbegrensninger og behandlingsgrunnlag:

Figur 10: Ulike distribusjonstjenester

Med fellesløsning tenkes her også distribusjonsløsninger som utover nasjonale felleskomponenter
https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/felleskomponenter/id2342598/
16
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Utdypende om forvaltnings- og servicetjenester
Skatteetaten har ved deling plikt til å veilede konsumenter og å hindre feil bruk av opplysninger.
Skatteetatens tjenestespekter bør derfor omfatte tjenester knyttet til bistand, opplæring og veiledning
relatert tilgjengeliggjøring, tilrettelegging og bruk. For konsumenter tilknyttet et segment vil den
segmentansvarlige ha det primære ansvaret for forvaltnings- og servicetjenester for sitt segment.
Tjenestene bør dekke tre behovsområder:


Juridiske veiledning knyttet til vilkårene for å få tilgang til å bruke opplysninger, herunder
søknader om tilgang og vurdering av hjemler



Teknisk veiledning knyttet til bruk av delingstjenester, herunder påkobling til grensesnitt for
maskinell deling



Faglig veiledning knyttet til forståelse av informasjonsinnhold i og bruk av opplysninger
(semantikk, definisjoner, datakvalitet, med mer)

Det skal i størst mulig grad tilrettelegges gjennom digitale selvhjelpsløsninger som portaler, digitale
veiledninger og informasjonsressurser som beskriver prosesser, grensesnitt, datakvalitet med mer. Ved
påkobling, i særlige enkeltsaker og større endringer kan Skatteetaten tilbyr begrenset bistand utover
selvhjelpsløsninger.

e. SKE fastsetter standardvilkår for deling
Effektiv og skalerbar samhandling i økosystem med mange virksomheter i ulike roller krever tydelige
rammer for styring. Skatteetaten fastsetter standardvilkår for tilgang til og bruk av tjenester for deling.
Konsumenter må akseptere standardvilkår før de får tilgang til tjenester. Vilkårene omfatter
konsumentens plikter, ansvar og rettigheter ved bruk av tjenester, men pålegger ikke Skatteetaten
forpliktelser overfor konsumenten.
Egne avtaler regulerer samhandling med og ansvar som påligger segmentansvarlige og databehandlere.
Konsumenten må som behandlingsansvarlig for egen bruk ivareta eventuelle privatrettslige og
kommersielle avtaler med egne databehandlere og segmentansvarlige. Figuren under skisserer vilkår og
avtaler i et verdikjedeperspektiv.

Figur 11: Vilkår og avtaler i verdikjede
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Skatteetatens generelle virksomhetsstyringsmodell gjelder
for prosesser og beslutninger knyttet til deling av
opplysninger. Skatteetaten innhenter innspill til
prioriteringer og beslutninger fra interessenter i
økosystemet.
For å sikre effektivitet og skalerbarhet skal duplisering av
fora for samhandling og dialog unngås i størst mulig grad.
Aktiviteter rettet mot konsumenter skal samordnes og
koordineres til å dekke flere registre/datakilder og
konsumenter. Brukermøte er den primære kanalen for
dialog med alle interessentgrupper.
Figur 12: Brukerforum og informasjonskanal

f. Konsumenter skal innhente opplysninger fra primærkilder
Skatteetaten innhenter og bruker informasjon fra andre myndigheter som forvalter autoritative
primærkilder, eksempelvis matrikkelen, grunnboka og motorvognregisteret. Skatteetaten kan dele slike
opplysninger når de inngår i en helhet, sammen med øvrige opplysninger, i datasett som etaten
forvalter og deler. Konsumenter som kun ønsker opplysninger etaten har hentet fra andre primærkilder,
skal selv innhente opplysninger fra primærkilden.
Hvis Skatteetaten begynner å dele opplysninger fra andre primærkilder løsrevet fra egne datasett, vil
det medføre en uheldig forskyvning av ansvar og kostnader til Skatteetaten. Konsumenter skal derfor
innhente opplysninger fra primærkilder.
Opplysningene i primærkilden kan bli endret, uten at det er behov for å oppdatere opplysningene i
Skatteetatens datasett. Skatteetaten har f.eks. opplysninger om eierskap til biler, eiendom, aksjer og
bankkontoer mv. ved årsskiftene. Opplysningene brukes som grunnlag for fastsetting av formuesverdi
på ett bestemt tidspunkt hvert år, og opplysningene er ikke nødvendigvis riktig for alle årets øvrige timer
og dager. Når konsumenter bruker opplysninger fra Skatteetaten istedenfor primærkilden, kan det
oppstå uklarhet om hva som er den autoritative kilden for disse opplysningene. Slike uklarheter gir fare
for at konsumenter legger feil forutsetninger til grunn for sin bruk.

g. Konsumenter må ha lovregulert behandlingsgrunnlag for å få utlevert
taushetsbelagte opplysninger fra SKE
Ved deling av taushetsbelagte opplysninger fra Skatteetaten må to forutsetninger være oppfylt.
Konsumenten må ha grunnlag for å behandle opplysninger (behandlingsgrunnlag), og konsumenten må
ha grunnlag for å få utlevert opplysninger fra Skatteetaten basert på hjemmel eller samtykke. Det er
konsumentens ansvar å sikre seg nødvendige grunnlag for behandling og innhenting og dokumentere
dette overfor Skatteetaten.
Skatteetaten forutsetter at konsument har et lovregulert behandlingsgrunnlag med hjemmel i lov eller
forskrift, for at taushetsbelagte opplysninger hos Skatteetaten skal utleveres. Når konsument sin bruk av
opplysninger er lovregulert, har lovgiver vurdert og godkjent formålet med bruken av opplysningene.
Konsumenter som også har hjemmel til å få opplysninger utlevert uten hinder av Skatteetatens
taushetsplikt, kan få opplysningene utlevert uten medvirkning fra skattyter. Andre konsumenter kan
både ha rett og plikt til å behandle opplysningene, men likevel ikke ha hjemmel til å få opplysningene fra
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Skatteetaten. Slike konsumenter må i utgangspunktet be om opplysningene fra skattyter selv, men
Skatteetaten kan tilgjengeliggjøre opplysninger på vegne av skattyter, ved at skattyter samtykker til
utlevering.
Konsumenter uten lovregulert behandlingsgrunnlag må be om samtykke fra alle de skal bruke
opplysninger om. Det vil være svært arbeidskrevende for Skatteetaten å vurdere formålet med bruken
og vilkårene for utlevering til slike konsumenter. Dette gjelder eksempelvis for bruk av opplysninger i
diverse apper, hos sosiale medier og fordelsprogrammer hos butikkjeder.
Konsekvensen av retningslinjen kan eksemplifiseres i tre ulike typetilfeller, illustrert i figuren under:

Figur 13: Utlevering av taushetsbelagte opplysninger
I. Konsumenter med lovregulert behandlingsgrunnlag og hjemmel til utlevering fra SKE
Konsument har lovregulert behandlingsgrunnlag for de taushetsbelagte opplysningene og hjemmel til å
få de utlevert fra Skatteetaten uten hinder av taushetsplikten. Dette gjelder eksempelvis for offentlig
virksomheter som NAV, SSB og Husbanken.
Skattyter blir ikke involvert i delingen av opplysninger, men kan ha rett til innsyn i hvilke opplysninger
Skatteetaten har delt og på hvilket grunnlag.
II. Konsumenter med lovregulert behandlingsgrunnlag, uten hjemmel til utlevering fra SKE
Konsument har lovregulert behandlingsgrunnlag for de taushetsbelagte opplysningene, men ikke
hjemmel til å få de utlevert fra Skatteetaten.
Skatteetaten kan som hovedregel ikke utlevere opplysningene til konsument, men konsument kan få
tilgang til opplysninger fra Skatteetaten hvis den opplysningene omhandler (skattyter) gir samtykke til
deling. Dette kan gjelde utlevering til både offentlige og private virksomheter, eksempelvis banker som
har hjemmel til å benytte informasjon som fremkommer i skatteopplysninger ved behandling av lån.
III. Konsumenter uten lovregulert behandlingsgrunnlag for taushetsbelagte opplysninger
Skatteetaten deler ikke opplysninger med konsumenter som ikke har egen hjemmel med lovregulert
behandlingsgrunnlag for taushetsbelagte opplysninger. Dette gjelder uavhengig av om konsument har
fått skattyters samtykke til å bruke opplysningene.
Dette kan for eksempel være butikker som ønsker å tilby konsumenter tilbud eller fordeler basert på
informasjon som fremkommer i skatteopplysninger.
Hvis skattyter ønsker å dele sine egne opplysninger med konsumenter uten hjemmel, må skattyter selv
hente ut opplysninger hos Skatteetaten og selv ta ansvar for å videreformidle disse til konsument.
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h. Konsument er behandlingsansvarlig for all bruk etter utlevering av
opplysninger fra SKE
Konsument er behandlingsansvarlig for at all behandling etter utlevering av opplysninger fra
Skatteetaten, skjer i henhold til relevant regelverk, som personopplysningsloven og særlover.
Ansvaret omfatter blant annet tilrettelegging, bearbeiding, videredistribusjon og bruk, både i egenregi
og behandling som gjøres av tredjeparter som databehandler for konsumenten.
Tilsyn med overholdelse av regelverk er underlagt aktuelle tilsynsmyndigheter (eksempelvis Datatilsynet
og sektorspesifikke tilsyn som Finanstilsynet, Helsetilsynet med flere). Skatteetaten fører ikke tilsyn med
konsumentenes behandling av opplysninger, men kan reagere på brudd eller mistanke om brudd på
vilkårene for deling.
Retningslinjen innebærer eksempelvis at konsumenter er ansvarlig for å:


Autorisere og autentiserer interne brukere og interne tjenester. Dette innebærer at
Skatteetaten vil autorisere en virksomhet, men ikke tjenester i virksomheten (eksempelvis NAV,
men ikke den enkelte tjenesten i NAV)



Minimere intern bruk, herunder sikre at opplysningene ikke brukes til andre formål enn de har
hjemmel til eller at det brukes flere opplysninger enn nødvendig

Figur under eksemplifiserer grensen mellom Skatteetatens og konsumentens behandlingsansvar.

Figur 14: Behandlingsansvar
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i. Konsumenter tilrettelegger opplysninger for å ivareta egne behov
Konsumenter som får utlevert opplysninger fra Skatteetaten er best kjent med egne behov, og har
behandlingsansvar for egen bruk. Gevinster ved gjenbruk og viderebruk ligger hos konsumenter, og
konsumentene bør følgelig styre, ta ansvar og kostnader for tilrettelegging til egne behov.
Dette innebærer blant annet at:


Konsumenter må adressere eventuelle politiske, organisatoriske, juridiske, semantiske og
teknologiske problemstillinger ved deling for sikre at forutsetninger for utlevering gjennom
Skatteetatens tjenester er tilstede, og hvordan dette kan gjøres på en hensiktsmessig måte.17



Konsumenten må bearbeide, aggregere, formatere, og tilpasse opplysninger til egen bruk hvis
behov i bruk ikke sammenfaller med slik Skatteetaten utleverer opplysninger.



Konsumenter ivaretar behov for tilrettelegging utover Skatteetatens standardiserte tjenester.
Dette omfatter tiltak for å møte virksomhetskrav til robusthet, opptider, responstider,
servicenivå med mer som går utover Skatteetatens tjenestetilbud.



Konsumentens må eie og drive prosesser og arbeid for å møte nye eller endrede behov,
herunder utvikling av nye tjenester og grensesnitt. Ansvaret spenner fra å sikre
behandlingsgrunnlag til kravspesifisering og utvikling av løsninger, herunder IT-systemer og
støtteprosesser, for tilrettelegging for egen bruk.

Ved behov for utvikling av nye tjenester og grensesnitt som avhenger av bidrag fra Skatteetaten, kan
etaten bistå med kompetanse og kapasitet ut fra etatens til enhver tid gjeldende prioriteringer.

j. Konsumenter med like behov skal være samordnet og representert av en
felles tredjepart med ansvar, plikter og fullmakter (segmentansvarlig)
Ved deling av opplysninger vil Skatteetaten stå overfor grupper av konsumenter med sammenfallende
behov, bruksmønstre og behandlingsgrunnlag.
For å sikre effektiv og skalerbar samhandling og deling med slike grupper er det hensiktsmessig for både
konsumenter og Skatteetaten at konsumentene samordnes. Samordning bidrar til at sammenfallende
behov kan håndteres og adresseres helhetlig, slik unngår både konsumenter og Skatteetaten duplisering
av arbeid.
Konsumenter med like behov skal derfor samordne seg gjennom og representeres av felles tredjeparter,
segmentansvarlig.
Segmentansvarlige ivaretar en større gruppe konsumenter med sammenfallende behov for tilgang til
Skatteetatens opplysninger, gjennom de samme API-ene, med det samme behandlingsgrunnlaget.
Konsumenter gir segmentansvarlig fullmakt til å uttale seg autoritativt på vegne av segmentet i
Skatteetatens standardvilkår for deling.
Ved å påta seg rollen som segmentansvarlig forplikter man seg til å stille med ressurser og kompetanse
inn i samarbeid med Skatteetaten, og representere alle konsumenter i segmentet som ønsker det.
Tjenesten som segmentansvarlig skal tilbys på vanlige forretningsmessige vilkår.

17

Se omtale av EIF rammeverk i dokumentets del II, kapittel 6.
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Segmentansvarliges ansvar overfor og fullmakter fra konsumenter omfatter blant annet å:


Betjene sitt segment ved å håndtere 1. linje brukerstøtte og faglig veiledning



Motta, analysere, besvare og koordinere tekniske, juridiske og faglige spørsmål



Ha tilstrekkelig kapasitet, kompetanse og ressurser til å ivareta segmentet de representerer på
en god måte



Vurdere alvorlighet og konsekvens ved avvik og feil



Forplikte eget segment, og kommunisere i forbindelse med feilrettinger og endringer



Ved behov prioritere på tvers av tjenestekonsumentene

Utfyllende beskrivelse av ansvar og forpliktelser som påligger segmentansvarsrollen finnes i Avtale om
segmentansvar.18
Eksempelvis opptrer BITS som segmentansvarlig for banker i for Samtykkebasert lånesøknad (SBL). BITS
har gjennom dette ansvar for å samordne bankene som er tilknyttet SBL og være Skatteetatens motpart.
BITS har imidlertid ikke noen rolle i bearbeiding og tilrettelegging av opplysningene som Skatteetaten
deler med bankene gjennom SBL.
Mulige fremtidige segmenter forventes eksempelvis å forekomme i kommunesektoren. Her er det
naturlig at kommuner samordner seg bak en eller flere segmentansvarlige, som potensielt også kan
ivareta tilrettelegging og bearbeiding av opplysninger for å møte kommunens behov. Dette kan være
interesseorganisasjoner, kommunale virksomheter eller private tjenesteleverandører.

Avtale om segmentansvar, versjon per mai 2018 er utarbeidet i tilknytning til inngåelse av segmentansvarlig
avtale med BITS for DSOP samarbeid.
18
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