
Prosjekt Deling av data fra Skatteetaten

Informasjonsmøte for alle kommuner – ny tjeneste og nytt API



Agenda

• Bakgrunn – segmentsamarbeid Skatteetaten/KS og prosjektet
• Om behovskartlegging og datasettet 
• Bruk av dataene i egen kommune – juss og personvern
• Hvordan ta tjenesten og API-et i bruk – avtaleinngåelse og framgangsmåte
• Brukerstøtte
• Veien videre

Still spørsmål i møtechatten underveis! 
Vi besvarer alle spørsmål J



Bakgrunn – segmentsamarbeid 
Skatteetaten/KS og prosjektet



Policy for deling av opplysninger – Skatteetaten – Mai 2018
https://www.skatteetaten.no/globalassets/deling/dokumenter/skatteetatens-policy-for-deling-av-opplysninger.pdf



Bakgrunn og behov i kommunene

356
kommuner

Omlag

30 
lovpålagte 
tjenester

• Kommunal sektor trenger digital tilgang til skatte- og 
inntektsopplysninger fra Skatteetaten.

• Muliggjøre utvikling av bedre innbyggertjenester, mer 
effektiv saksbehandling og styrket personvern i 
kommunene.Ikke

digital 
tilgang

Spør    
innbygger



Prosjekt deling av data fra Skatteetaten

• Formål: sikre kommunen tilgang til nødvendige opplysninger fra Skatteetaten

• Startet som forprosjekt – et samarbeid med Skatteetaten i 2020
• Tildelt FoU-midler til prosjekt Deling av data fra Skatteetaten 2021-2024



Status tjenester vi jobber med

Tjeneste Behovs-
kartlegging

Juridisk 
vurdering

Datasett/API Pilot Lansering for alle 
kommuner

Barnehage og SFO –
redusert foreldrebetaling

Ferdig Ferdig Ferdig Ferdig April 2022

Kommunal bolig og –bostøtte Ferdig Ferdig Ferdig Pågående TBD

Sykehjem langtidsopphold Ferdig Ferdig Pågående Sept. 2022 TBD

Personlig assistanse/ praktisk 
bistand

Ferdig Ferdig Pågående Sept. 2022 TBD

Eiendomsskatteopplysninger Pågående Pågående Ikke startet Ikke startet Q4 2023

Økonomisk sosialhjelp, økonomisk 
veiledning og startlån
Flere følger...



Om behovskartlegging og datasettet
- redusert foreldrebetaling barnehage og SFO



Slik har vi kommet fram til datasettet
Samarbeid med kommunene

Deltakende kommuner i behovskartleggingen: Oslo, Stavanger, Skien, Rana, Kongsberg og Kongsbergregionen
Pilotkommuner tilkobling API: 122 kommuner har vært koblet på API-et i pilot . Se oversikt over kommuner her
Prosjektstyret: Stavanger, Kongsbergregionen, Oslo, Bergen, Rogaland fylkeskommune, Narvik, KS og SKE

1. Behovskartlegging med kommunene
• Strukturert kartlegging:
hvilke skatte- og inntektsopplysninger trenger kommunene for tjenesten?
• Koblet behov med Skatteetatens data

2. Juridisk vurdering av utlevering og bruk
• Dialog med Kunnskapsdepartementet/UDIR

3. Teknisk tilkobling til Skatteetatens delingstjeneste
• Pilotperiode med kommunene og leverandørene Visma, IST og Vigilo

https://www.skatteetaten.no/contentassets/b25cbac77bdb406abd12ece463b29cc2/2022-5-kommuner-som-er-med-i-ordningen.pdf


Oppsummering av behovskartleggingen barnehage
• Lovhjemmel: Hjemmel i barnehageloven. Regulert i forskrift om foreldrebetaling i barnehage. Denne forskriften ble oppdatert 28.02.2020. 

• Behov for skatte- og inntektsopplysninger: 
– Grunnlaget for siste fastsetting av formue- og inntektsskatt. Husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. 
– Aktuelle poster fra UDIRs veileder for tidligere forskrift er lagt til grunn (1.6, 1.7, 2.1, 2.2, 2.4, 2.8 og 3.1). 
– Endring av inntekt gjennom året dokumenters av søkeren selv med kopi av lønnsslipp el.
– Skatteoppgjør skal som hovedregel legges til grunn, men skattemelding kan brukes dersom ikke andre opplysninger er tilgjengelig.

• Fagsystemleverandører: Visma Flyt barnehage, IST Everyday og Vigilo. Omlag 40 kommuner har ikke fagsystemleverandør.

• Spesielt for denne kartleggingen: 
– AS IS-kartlegging gjort samtidig med lansering av revidert forskrift. 
– Veileder til revidert forskrift ikke oppdatert, så ved beregning av husstandens samlede inntekt er veileder for forrige forskrift lagt til 

grunn. Dette er sjekket med UDIR. 
– SKE har gjort om oppsettet for skattemeldingen som fra 2020 ikke lenger viser poster. Det er gjort en kobling mellom poster og nytt 

oppsett slik at det er samme opplysningene som leggers til grunn.

• Gevinster ved automatisk innhenting av opplysninger:
– Muliggjøre videre digitalisering og effektivisering av saksbehandlingsprosessen. 
– Muliggjøre forenklet søknadsprosess og raskere saksbehandling. 
– Sikre likebehandling da samme opplysninger legges til grunn. 
– Styrket personvern ved at saksbehandler ikke får tilgang til andre opplysninger enn de som er nødvendige for selve saksbehandlingen. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-16-1478


Illustrasjoner fra Oslo Origo

Innbygger

Saksbehandler



Erfaringer fra pilotkommunene

«Nå slipper foreldre å dokumentere egen 
inntekt når de søker om redusert 

foreldrebetaling i barnehage»

«Godt samarbeid med 
leverandøren og løsningen 
ble slik vi ønsket oss. Enkel 

og tidsbesparende»

«Endelig har vi fått tak i disse dataene. 
Dette hadde vi aldri klart på egenhånd!»

«Innbyggere får en enklere søknadsprosess, 
og at det rett og slett blir mindre feil i 

saksbehandlingen»

«Automatisering av re-
søknader vil medføre store 
effektiviseringsgevinster for 

kommunen»





Bruk av dataene i egen kommune  
- juss og personvern



Behandlingsansvar på begge sider

• SKE er ansvarlig for å forvalte sine data for egne behov

• Datasett som deles fra Skatteetaten er 
nødvendighetsvurdert og dataminimert ut fra 
kommunenes formål og behov

• Kommunene får behandlingsansvaret når opplysninger 
mottas

• Kommunene er ansvarlig for sin gjenbruk av 
opplysningene til egne behov

• Skatteetaten gjennomfører ikke kontroller med 
kommunene.



Regelverk - vår tilnærming

• Åpen og bred tilnærming til regelverket
– Absolutt krav i GDPR at «formålet» med bruk av personopplysninger 

skal stå i særlovgivning
– Ikke noe absolutt krav til detaljering av hvilke personopplysninger som 

skal inngå i behandlingen

• Identifiserer formålet i regelverket for de kommunale tjenestene, og 
lovgivers intensjon, leter ikke etter konkrete §§

• Jobber stegvis, behovsdrevet og smidig i et tett samarbeid mellom 
tjenestene i kommunene og Skatteetaten
– Jus og fag ses i sammenheng

• Skatteetaten må være enig i rettskildegrunnlaget som tilstrekkelig for å 
kunne dele



Regelverk - utfordringer vi må løse

• Sikre at kommunene får nødvendig informasjon
– Hverken mer eller mindre

• Sikre at likebehandlingsprinsippet ivaretas 

• Sikre tilstrekkelig dataminimering

• Foreta deling på en måte som
– Gir størst mulig gevinst for innbygger – en enklere hverdag
– Er mest mulig kostnadseffektiv for kommunene, leverandørene og SKE



Regelverk - forutsetninger for deling

• Deling i offentlig sektor skal være regulert i lov

• Kommunene må ha behandlingsgrunnlag for å motta og behandle 
personopplysningene

• Utlevering må være hjemlet hos avgiver (skatteforvaltningsloven)

• Nødvendighetsvurderinger må være gjennomført

• Det er taushetsbelagte opplysninger som deles
– Ivareta personvernet
– Etterleve taushetspliktsbestemmelsene
– Minimere data som deles ut fra formål og behov



Hvordan ta tjenesten og API-et i bruk
Avtaleinngåelse og framgangsmåte



Hvordan ta tjenesten og API-et i bruk 
Avtaleinngåelse og framgangsmåte

Kommunen velger selv påkoblingsmåte til Skatteetatens API. 

Alternativene er:
• Kommunen kobler seg opp via en tredjepart (leverandør)
• Kommunen benytter oppslagstjeneste på Fiks-plattformen
• Kommunen kobler seg opp direkte, og bygger sine egne tjenester selv



Hvordan få tilgang til delingstjenestene?

Kommune
Systemleverandør 
eller KS Fiks

1. Signerer generell avtale – tilslutningserklæring

2. Sender henvendelse om oppkobling til et API/tjeneste 
- påkoblingsforespørsel

Henvendelse om oppkobling og arkivering Gir tilgang til tjenesten 

3. Delegerer rettigheter i Altinn Maskinporten – avtale og påkobling Digdir

Ta i bruk 
tjenesten



Hvordan ta tjenesten og API-et i bruk 
Avtaleinngåelse og framgangsmåte

1. Signere tilslutningserklæring for Skatteetatens delingstjeneste
For å få tilgang til Skatteetatens delingsløsninger må kommunen signere en 
tilslutningserklæring. Denne signeres én gang og gjelder for alle 
tjenestene/API-ene med skatte- og inntektsopplysninger. 

I tilslutningserklæringen signerer kommunen på at de aksepterer 
Skatteetatens bruks- og delingsvilkår, og vil overholde forpliktelsene i 
tjenestebeskrivelsene for de delingstjenestene de tar i bruk.

Tilslutningserklæring er en wordfil som lastes ned fra ks.no/skattedeling 
Den signeres av ordfører eller annen med tildelt myndighet, jf. 
kommuneloven § 6-1 annet ledd. Her finner du også tjenestebeskrivelsen.

Signert erklæring sendes til KS: skattedeling@ks.no.

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/deling-av-opplysninger-fra-skatteetaten/hvordan-koble-seg-til-skatteetatens-delingslosninger/
mailto:skattedeling@ks.no


Hvordan ta tjenesten og API-et i bruk 
Avtaleinngåelse og framgangsmåte

2. Sende påkoblingsforespørsel 
For påkobling til en tjeneste/API må kommunen sende en påkoblingsforespørsel. 
Påkoblingsforespørselen må sendes inn for hver tjeneste (hvert API) kommunene 
ønsker tilgang til.

Påkoblingsforespørselen skal ikke signeres. Følgende informasjon fylles inn: 
Navn på tjenesten du ønsker tilgang til, kommunens hovedorganisasjonsnummer, 
kommunens navn, navn og e-postadresse på kontaktperson i kommunen, samt 
påkoblingsmåte med navn på eventuell fagsystemleverandør

Påkoblingsforespørselen er en wordfil som laster ned fra ks.no/Skattedeling, 
fylles ut og sendes til KS: skattedeling@ks.no. Du mottar bekreftelse fra KS når 
tilgang er gitt.

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/deling-av-opplysninger-fra-skatteetaten/hvordan-koble-seg-til-skatteetatens-delingslosninger/
mailto:skattedeling@ks.no


Pilotkommunene
Hva gjelder for disse?

• Pilotkommuner er alle kommuner som har koblet seg til API for redusert foreldrebetaling 
barnehage og SFO med pilotavtale (før 1.mai 2022)

• Tilslutningserklæring: 
Alle pilotkommuner må signere tilslutningserklæring. Denne er sendt kommuner med eksisterende 
pilotavtale på e-post. Det er ikke satt en frist for når avtalen skal være inngått.

• Påkoblingsforespørsel: 
Pilotkommuner trenger ikke å sende påkoblingsforespørsel for API-et redusert foreldrebetaling 
barnehage og SFO.



Hvordan ta tjenesten og API-et i bruk 
Avtaleinngåelse og framgangsmåte

3. Delegere rettigheter i Altinn dersom kommunen bruker tredjepartsløsning
Kommunen gir tredjepart (leverandør) rett til å koble seg på Skatteetatens API-er gjennom en maskin 
til maskinoppkobling på Digitaliseringsdirektoratets digitale fellesløsning Maskinporten. 
Denne rettigheten må kommunen delegere til tredjepart via Altinn. Delegeringen må gjøres for hvert 
enkelt API.

For redusert foreldrebetaling barnehage og SFO skal du delegere:
Summert Skattegrunnlag API -På vegne av

Se instruksjonsvideo for hvordan delegere rettigheter til leverandør.

https://www.digdir.no/felleslosninger/maskinporten/869
https://vimeo.com/533856189


Personer i kommunen som har fullmakt til å delegere i Altinn

• Den som skal delegere rettigheter i Altinn må ha Altinn-rollen «begrenset signeringsrett»
• Kommunedirektør/rådmann/byrådsleder vil alltid ha denne rollen i kraft av sin stilling.
• Andre personer kan også ha fått rollen «Begrenset signeringsrett» delegert til seg. Hvem som har 

roller i Altinn finner du ved å logge deg på kommunens organisasjonsnummer i Altinn, velge 
«Profil» og «Andre med rettigheter i virksomheten».



Delegere tilgang til API-ene videre til fagsystemleverandør (Org. Nr) 

1. Etter innlogging, velg å representere 
kommunen

2. Klikk så «profil» i toppmenyen, og klikk 
panelet «Andre med rettigheter til 
virksomheten».

3. Klikk «Legge til ny person eller virksomhet», 
og velg «Ekstern virksomhet».

4. Søk opp navnet på fagsystemleverandøren, 
ved å skrive leverandørens org.nr + første 4 
tegn av navnet til leverandøren. F.eks. for 
leverandøren Visma: 982410339 + vism.



Delegere tilgang til API-ene videre til systemleverandør (Org. Nr) 

5. I feltet «Gi nye rettigheter», søk opp navnet på 
delegasjonsskjemaet og klikk dette. Navnet er:
«Summert Skattegrunnlag API – På vegne av».

6. Bekreft med å klikk «Gi rettigheter». 



Delegere rettigheter i Altinn dersom kommunen bruker tredjepartsløsning
Kjente feil - sjekkliste

1. Har kommunen delegert rettigheter til korrekt API?
Sjekk om du har brukt «Summert Skattegrunnlag API – På vegne av»?

2. Har kommunen delegert rettigheter til produksjons-API-et?

3. Har kommunen benyttet korrekte organisasjonsnummer for kommunen og for leverandøren?
Husk å bruke hovedorganisasjonsnummer.



Les mer: teknisk dokumentasjon Skatteetatens delingstjenester

Skatteetaten delingstjenester er beskrevet på github
Kom i gang | API-dokumentasjon (skatteetaten.github.io)

Lenker til maskinporten og Altinn delegering
Maskinporten | API-dokumentasjon (skatteetaten.github.io) 

Oversikt over eksisterende tjenester (API’er), scopes og 
delegeringer i Altinn
Oversikt over tjenester og Maskinporten-scopes | API-dokumentasjon 
(skatteetaten.github.io)

https://skatteetaten.github.io/datasamarbeid-api-dokumentasjon/index.html
https://skatteetaten.github.io/datasamarbeid-api-dokumentasjon/about_maskinporten.html
https://skatteetaten.github.io/datasamarbeid-api-dokumentasjon/about_tjenesterogscope.html


Veien videre



Status tjenester vi jobber med

Tjeneste Behovs-
kartlegging

Juridisk 
vurdering

Datasett/API Pilot Lansering for alle 
kommuner

Barnehage og SFO –
redusert foreldrebetaling

Ferdig Ferdig Ferdig Ferdig April 2022

Kommunal bolig og –bostøtte Ferdig Ferdig Ferdig Pågående TBD

Sykehjem langtidsopphold Ferdig Ferdig Pågående Sept 2022 TBD

Personlig assistanse/ praktisk 
bistand

Ferdig Ferdig Pågående Sept. 2022 TBD

Eiendomsskatteopplysninger Pågående Pågående Ikke startet Ikke startet Q4 2023

Økonomisk sosialhjelp, økonomisk 
veiledning og startlån



Kompetansetiltak – kommer høsten 2022

Målgruppe: alle kommuner som ønsker å lære mer

• Webinar om erfaringer fra piloten
– Erfaringer og inspirasjon fra pilotkommuner
– Liten verktøykasse med støttemateriell for kommunene

• Webinar el. om Skatteetatens data 
– Forstå skatteårshjulet og dataene som følger av dette

• Webinar el. om juss og personvern ved bruk av dataene i egen kommune

Publiseres på ks.no/skattedeling. 
Digitaliseringsnettverkene bistår med info til kommunene ved lansering.



Oppslagsfunksjon på Fiks plattformen

Presenteres i brukermøte for Fiks folkeregister 
torsdag 16. juni, klokken 12.00 – 14.00

Møtelenke

https://portal.fiks.ks.no/2022/04/22/varens-brukermoter-hold-av-tid-i-kalenderen/
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YTljNTQzYTItOTA0Zi00ZWVjLWI2ZmMtMjU1MzRiMzk3ODJm%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522e1ae18b6-de6f-4b87-a2fc-90d6217d954e%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522f7201587-c1d8-4677-9d94-51473a906c72%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=104e1cf0-9aea-424e-aa84-54f97d981699&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


Informasjon og maler:

ks.no/skattedeling

Brukerstøtte/henvendelser:

Skattedeling@ks.no


