
Digital Samhandling Offentlig – Privat (DSOP)
En bedre brukerhverdag i praksis Nokios 2017 - Nils Inge Brurberg, Bits
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Samfunnsøkonomiske 
kostnader 

for betalingsformidling 
i prosent av BNP:
13 EU-land: 0,96 %
Sverige: 0,68 %
Danmark: 1,00 %
Norge: 0,49 %
Kilde: ECB, Norges Bank 
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– en høyproduktiv nærings infrastruktur selskap



Digitalt samspill offentlig-privat sektor

• Digitalisering sparer samfunnet 
for enorme ressurser

• Samhandling med andre 
næringer

• Samspill med myndighetene
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“Data er den nye oljen” 

”Dataeier” Data Datakonsument



DSOP-Prosjektportefølje 

Prosjekter Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug

Samtykkebasert lånesøknad (SBL) -
skattedata 
Konkursbehandling 
Kontrollinformasjon (til Skatt) 

SBL - inntektsdata (fusjonert m/SBL 
skattedata)
Kontrollinformasjon (til NAV) 
Kontrollinformasjon (til Politiet) 
Uførevedtak fra NAV – (Ide  utreding startet)
Selskapsetablering 
Maskinell kontroll av signaturrett og prokura
Bekreftelse på foreldreansvar

Gjennomføring

Gjennomføring

Planlegging Gjennomføring

Startet (vedtatt av ledelsen) Fortsettelse av prosjektet forutsatt godkjennelse. Revidert plan

Gjennomføring

Ide

Planlegging

Konsept

Gjennomføring

Konsept

Gjennomføring

Planlegging

Gjennomføring

Planlegging

Ide Konsept Planlegging
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VG 
Juni 2017:
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Samtykkebasert lånesøknad
7

Digital innhenting av skattegrunnlag og inntektsdata med 
samtykke som gjelder en gang - i en begrenset periode
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Samtykke løsningen
– gir borger oversikt over hva som er samtykket til 
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Kontrollinformasjon



Digitalisering av manuell prosess - Konkurs

03.11.201710
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Uførevedtak

NB – denne ideen er kun besluttet utredet og 
er 
ikke behandlet eller besluttet videreført  av 
partene

Søknad sendes 
med fullmakt og 

evt. 
dokumentasjon

Sender forespørsel 
om NAV sitt 

uførevedtak (med 
søkers fullmakt)

Livselskap

Mottar forespørsel. 25d 
senere returneres 25s 

papir med sensitive 
helseopplysninger
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Dødsdialogen

- Skatteetaten (Folkeregister, arveavgift og ligning)
- Domstoladministrasjonen
- Helsedirektoratet (i fm legeerklæring)
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DSOP  - bidrar til å digitalisere Norge

Vi gjenbruker data (”once only”)
Kunden eier data og må godkjenne bruk
Øker kvalitet datagrunnlaget
Det handler ikke om teknologi.



Takk for meg!!

Nils Inge Brurberg (programkontroret DSOP) 
Mail: nib@bits.no
92400125

14

mailto:nib@bits.no

	Lysbildenummer 1
	 – en høyproduktiv nærings infrastruktur selskap
	Digitalt samspill offentlig-privat sektor
	“Data er den nye oljen” 
	DSOP-Prosjektportefølje 
	Lysbildenummer 6
	Lysbildenummer 7
	Samtykke løsningen� – gir borger oversikt over hva som er samtykket til 
	Lysbildenummer 9
	Digitalisering av manuell prosess - Konkurs
	Lysbildenummer 11
	Lysbildenummer 12
	Lysbildenummer 13
	Takk for meg!!

