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• Brønnøysundregistrene bidrar til økt verdiskaping 
ved å være en nasjonal registerfører og datakilde

• Etaten forvalter registerdata på en måte som gir 
trygghet, orden og oversikt for næringslivet, frivillig 
sektor, innbyggere og offentlig sektor

Vi forenkler for alle!

NOKIOS 28 
oktober 2021



NOKIOS 28 oktober 
2021

Hovedstrategi: 

Foretrukken registerforvalter og datadrevet utvikling

Veiledning og samordning av informasjon



Grønt skifte
Grønn vekst
Bærekraftig
Miljøvennlig
Lavutslipp
Nullutslipp
FNs bærekraftsmål
Klimavennlig
Klimanøytral
Karbonnøytral
People-Planet-Profit
Trippel bunnlinje

SMB’ene
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https://www.nsrs.eu

https://www.nsrs.eu/




Finnes det verdier i
data om kjøp og salg?

• Dokumentasjon som er basert på betalte 
fakturaer er harde fakta

• Sjømatrådet: Norsk fisk kan være verdt 30 
milliarder årlig, hvis det kan dokumenteres 
bærekraft

• Dataene ligger i dokumentasjonen av kjøp og 
salg, f.eks. ordrer, fakturaer og kvitteringer

• Papir og PDF-er er formater der digitale, 
strukturerte data legges for å dø. 



Visionen er å gjøre livet enklere for 
de nordiske små og mellomstore 
bedrifter (SMB’ere)

- og å gjøre sanntids forretningsdata 
tilgjengelige og anvendelige for 
innovasjon og vekst.

Visjon NSG

Nordic Smart Government
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https://nordicsmartgovernment.org/


Nordic Smart Government



Nordic Smart Government

1: Digital
Business

Documents

2: Digital
Product

Information

3: Open Accounting:
Sharing

Bookkeeping Data

4: Simplified
Reporting

6: Reliability
and

Data Quality

5: Born
Digital



Nordic Smart Government

… øker utbredelsen av
strukturerte, digitale data om 
kjøp og salg ...

… som fører til mindre manuelt
arbeid og mye mer detaljerte og
oppdaterte data bedriftens
systemer...

… som gjør det enklere å sammenstille
og rapportere data om driften generelt, 
og bærekraft spesielt til private aktører

… og til offentlige
aktører …

… gir alle aktørene et 
bedre datagrunnlag for 
å navigere seg så raskt
som mulig i mer
bærekraftig retning

Bedrifter som er utstyrt med 
relevante digitale
støttesystemer …

1: Digital
Business

Documents

2: Digital
Product

Information

3: Open Accounting:
Sharing

Bookkeeping Data

4: Simplified
Reporting

6: Reliability
and

Data Quality

5: Born
Digital



Perspektivet framover

Economic data  Green data  

NOKIOS 28 
oktober 

2021



To store 
omstillinger for 

SMB-ene:

Digitalisering

Det grønne skiftet
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Takk for oppmerksomheten
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