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Datadeling krever samspill

• I finansbransjen kreves dokumentasjon av 
kundenes økonomiske stilling (lønn, inntekt, 
formue og gjeld).

• Det krever samhandling mellom innbyggere, 
bedrifter, offentlige aktører og finansbransjen om 
å fremskaffe nødvendig dokumentasjon.

• Dette motiverer til digitalisering.

• Digitalisering sparer samfunnet for enorme 
ressurser.

• Digitalisering og gevinstrealisering på dette 
nivået krever et tett og godt samarbeid mellom 
offentlige og private aktører.
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DSOP-samarbeidets hovedidé
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Informasjon innhentet ett sted skal 
kunne utnyttes effektivt av andre 
brukere.

Tillitsbasert samarbeid mellom 
relevante aktører.

Personvern og trygge brukere.
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Digitalt samspill offentlig-privat sektor

• Stor interesse – og behov - for ytterligere 
digitalisering i finansnæringen.

• Finansnæringen bidrar til digitalisering i andre 
deler av privat sektor og det offentlige
• Samtykkebasert lånesøknad 
• Digital eiendomshandel
• Kontrollinformasjon
• Konkursbehandling
• Syke- og uføreopplysninger fra NAV
• Ajourhold av pensjon

• Gode digitaliseringsprosesser krever 
• Grunnleggende løsning for en digitalisert prosess
• Langsiktig god forvaltning og stabil drift.
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DSOP – Digital Samhandling mellom 
Offentlig og Privat sektor

Prinsipper for samarbeidet:

- Konseptene som skal gjennomføres, grupperes i porteføljer 
med en balansert gevinstfordeling.

- Realisering av konseptene bygger på at hver part dekker 
sine kostnader. 

- Gevinstene tilfaller den part som eier de involverte 
prosessene.

- Programmet har søkt å identifisere konsepter med betydelig 
verdiskapning og begrensede investeringer.

- Gjenbruk av løsninger - Tilnærmingen er ofte lik mellom
etater, sektorer og bransjer (samtykke, autentisering, 
grensesnitt, …)
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- Lag en enkel prosjektmodell der man er enige om faser og beslutningspunkter. 
Skaper trygghet og letter arbeidet med å involvere ledelsen hos de ulike aktørene.

- Det er viktig at det finnes en teknisk grunnmur som digitaliseringsløsningene kan bygge på. 
Hvis den tekniske grunnmuren (f.eks: kommunikasjonsløsning, formater, standarder etc.) ikke 
er etablert, så er det viktig å gjøre det først.

- Minimer de tekniske «religionskrigene» 
Fokuser på å etablere fundamentet raskt - aller helst basert på et eksisterende grunnlag. 

- Bruk nok tid i planleggingsfasen til å sikre at det ikke blir omkamper i gjennomføringsfasen.

- Vær sikker på at alle parter har samme forståelse av mandat/styringsdokument. 

- Partene må være litt «rause» mot hverandre og ikke bruke millimetermål på alle områder. Da 
ryker fremdriften. Gode relasjoner – helt til topps er viktig.

Viktige lærdommer
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Andre sentrale digitaliseringsarbeider

Nordic Smart Government «DSOP-kopier»
• Landbruksnæringen

• Havbruksnæringen
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Her kan vi stoppe … 

Men jeg har mer … 
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Prosjektmodell
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DSOP Styringsmodell
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Portefølje: Prioriterte konsepter

Disse 3 konseptene vil gi høy verdiskapning, 
ca 8 av de indikerte 40 milliarder kronene 
- og balansert gevinstfordeling

6m

Samtykkebasert lånesøknad
6 milliarder / 10 år 

Innbygger Finans-
næringen

Off.
Sektor

Konkursbehandling
1 milliard / 10 år 

Kontrollinformasjon 
1 milliard / 10 år 

Innbygger
Finans-
næringen

Off.
Sektor

Innbygger
Finans

Off.
Sektor
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Portefølje: Prioriterte konsepter

Disse 3 konseptene vil gi høy verdiskapning, 
ca 8 15 av de indikerte 40 50 milliarder kronene 
- og balansert gevinstfordeling

6m

Samtykkebasert lånesøknad
13 6 milliarder / 10 år 

Innbygger Finans-
næringen

Off.
Sektor

Konkursbehandling
1 milliard / 10 år 

Kontrollinformasjon 
1 milliard / 10 år 

Innbygger
Finans-
næringen

Off.
Sektor

Innbygger
Finans

Off.
Sektor
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Prosjekter PL Au
g

Sep Okt Nov De
s

Jan Fe
b

Mar Apr Mai Jun
i

Juli Aug

Konkursbehandling Bits

Kontrollinformasjon V1 (Skatteetaten, NAV og Politiet) Bits

Syke- og uføreopplysninger fra NAV (AAP) Bits

Syke- og uføreopplysninger fra NAV (Uførevedtak) Bits

Syke- og uføreopplysninger fra NAV (Sykepenger) Bits

Maskinell kontroll av signaturrett og prokura BRREG

Oppgjør etter Dødsfall BRREG

Digital samhandling ved eiendomshandel Bits / Eiendom Norge

Offentlig Data i Nettbank Bits

Modernisert Folkeregister
Bits

Rapportering av yrkesskade Bits/BRS

Kontrollinformasjon V2 Bits

Ajourhold pensjon A-melding Bits/BLP

Selskapsetablering (ikke vedtatt) Bits

Vedtatt av ledelsen Revidert planIndikasjon på videreføring forutsatt godkjennelse

Konsept

Realiseringsfase

Planleggings-/realiseringsfaseKonsept

RealiseringPlanleggingsfaseKonsept

Realisering

Ikke vedtatt

RealiseringPlanleggingsfase

Realisering

Realisering

Realisering

Realisering

Utvidet pilot

Utvidet pilot

Planleggingsfa
se

Realiseringsfase

DSOP prosjektplan



«DSOP Innovasjonstrakten»
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Suksess gir oppmerksomhet!
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DSOP høster anerkjennelse

DSOP nominert til 
Fyrlyktprisen som en av 
tre finalister (Nokios 30. 
oktober) 18

DSOP omtale i pressen 
(5.juni)

DSOP SBL fikk hederlig 2.plass 
i EUs Sharing & Reuse Awards
2019  (11.juni) 
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– Dette vil spare det private markedet for 2,8 milliarder kroner over ti år, og 
er et veldig godt eksempel på hva vi kan få til når offentlig og privat sektor 
samarbeider om digitale løsninger, sier statsrådene Monica Mæland og Nikolai 
Astrup i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Digitaliserer bolighandelen
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