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TILDA 
– en datadelingstjeneste som gir gevinster 
for tilsynsmyndigheter og næringsliv



Tilda

• En datadelingstjeneste for alle tilsynsaktører i Norge

• Viktigste effektmål: Mer risikobaserte og koordinerte tilsyn

• Produkt av offentlig samarbeid



Bakgrunn og behov

Tilsynenes samordningsgruppe

• Kunne dele data

• Koordinere tilsyn

Nærings- og fiskeridepartementet

• Forenkle for næringslivet

• Fokusere på risikobaserte tilsyn



Tilsynmyndighet
API

data.altinn.noMaskinporten

Fagsystem

Systemleverandør 
API

DLE-er og 
brannvesen

• Enhetsregisteret
• Regnskapsregisteret
• Konkursregisteret

Tilda-arkitektur

Tilsynskalenderen



Aktører i Tilda (høst 2022)
Arbeidstilsynet

Fiskeridirektoratet

Justervesenet

Miljødirektoratet

Statsforvalterne

Cubit (fagsystemleverandør):

3 Brannvesen

35 EL-tilsyn



Veien videre
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Tilsynsmyndigheter (87) Brannvesen (202) El-tilsyn (111)



Jone Rivrud Rygg, Industritilsynsseksjonen

Miljødirektoratet



Robert Ekle, seksjon for analyse 

Arbeidstilsynet 



USERIØSITETFOREBYGGE BEKJEMPE A-KRIM
Bidra til at virksomhetene gjør det de 
skal for at ansate ikke skal bli syke eller
skadet på jobben

Arbeidstakerne skal ha gode og trygge arbeidsforhold, og lovlige lønns- og 
arbeidsvilkår

Risikobasering Trusselvurdering



Arbeidstilsynets virkemidler

• Tilsyn
• Veiledning
• Samarbeid
• Regelverksutvikling
• Løpende forvaltningsoppgaver



Utgangspunkt: 
- Høyt antall virksomheter
- Dynamisk

Uten 
ansatte

360 000

Med 
ansatte

240 000

AS; ENK; STAT, FYLK, KOM, 
ORGL, KIRK

«Bedrift»

≈600.000



⇨Målgrupper



Tilda 
hjelper oss

Risikobaserte tilsyn



Hva kan vi spørre Tilda om?

– Vi kan spørre på strukturerte data knyttet til et 
(planlagt) tilsyn i en virksomhet

• Koordineringsdatasett – for planlegging og koordinering
• Tilsynsrapportdatasett – informasjon om resultatet av tilsyn
• Trenddatasett – Foreløpig ikke tatt ibruk

• Deler ikke tilsynsrapporter i PDF-format, 
kun resultater og strukturert informasjon
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Utfordringer

– Delvis og delt enn så lenge
– Bulknedlastning – spørre på et utvalg org.nummer ikke bare på et og et.

– Stort behov for maskinlæring og planlegging i stort
– Statsforvalteren – henting av nye data, frekvens og oppdatering
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Hvor viser vi fram  data fra TILDA i Betzy ?

26.10.2022

Når du oppretter ny tilsynssak:
• Viser data om planlagte og 

gjennomførte tilsyn fra oss 
sjøl og fra andre 
myndigheter.

• Gjør det mulig å tilpasse 
dato for våre tilsyn.

• Gjør det mulig å 
samarbeide med andre 
myndigheter

Arbeidstilsynets 
TILDA-ikon

Ny tilsynssak:



Hvor viser vi fram data fra TILDA i fagsystemet ?
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• Underveis i 
saksbehandlingen.

• Foreløpig viser vi et veldig 
begrenset sett med data.

• Vil videreutvikle etter 
hvert når det er mer data 
å hente

Inne i tilsynssaken:



Planer fremover
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Kan velge å vise tilsyn også fra 
andre myndigheterVirksomhetssøket:



Virksomhetskortet - Tilsynssaker
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Erstattes med data fra TILDA. 
Viser informasjon om tilsynet



Virksomhetskortet - Reaksjoner

26.10.2022

TILDA

Ny fane med informasjon om 
brudd og reaksjoner fra TILDA



Kåre Knutsen, produkteier, Brønnøysundregistrene
tilda@brreg.no

Kontakt  
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