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I 2020 reviderte Kunnskapsdepartementet to 
forskrifter for beregning av redusert 
foreldrebetaling i henholdsvis barnehage og 
skolefritidsordning (SFO). Hensikten med 
revisjonen er å gjøre forskriften mer 
«delingsvennlig», slik at skatte- og 
inntektsopplysninger kan hentes digitalt fra 
Skatteetaten. Endringen skapte en forventning 
hos kommunene om umiddelbar digital tilgang 
på skatte- og inntektsopplysninger for 
tjenestene. Dette er ikke innfridd i praksis og en 
digital tilgang på disse opplysningene er derfor 
svært etterspurt

Skatteetatens vurdering av hjemmel
For tjenestene barnehage og 
skolefritidsordning har Skatteetaten fått en 
juridisk avklaring om hjemmelsgrunnlag. 
Konklusjonen er at kommunene har rettslig 
adgang til å få utlevert taushetsbelagte 
inntektsopplysninger fra 
skattemyndighetene etter 
skatteforvaltningsloven § 3-3 første og 
annet ledd. De opplysningene som kan 
utleveres gjelder opplysninger fra 
Skatteetaten i forbindelse med 
skatteoppgjør og skattemelding. Det er ikke 
funnet hjemmel for å utlevere opplysninger 
fra a-meldingen.

Behov for samarbeid om mer digitaliseringsvennlig regelverk
Forskriftene for tjenestene barnehage og skolefritidsordning ble revidert i 2020 og skulle legge til rette for en digital tilgang til skatte- og 
inntektsopplysninger for kommunene. I prosjektet har vi sett at en digital tilgang ikke foreligger. Videre har det juridiske arbeidet vært er 
svært krevende. Hovedutfordringen har vært uklar og til dels feil bruk fra loveiers side av skatte- og inntektsbegreper samt mangelfull 
vurdering av nødvendighetshensyn i forskrifter og forarbeider. Dette understreker viktigheten av felles begrepsforståelse og samarbeid 
på tvers av departementer og direktorater i regelverksutviklingen. De juridiske og organisatoriske utfordringene knyttet til deling av 
skatte- og inntektsopplysninger gjelder alle lovpålagte tjenester. Behovet for et helhetlig samarbeid om mer digitaliseringsvennlig 
regelverk er løftet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet. Prosjektet avventer resultatet av denne
pågående dialogen.

https://www.ks.no/contentassets/5b24ba58eb164b05a302d7f953acdd15/Sluttrapport-barnehage-og-skolefritidsordning.pdf

https://www.ks.no/contentassets/5b24ba58eb164b05a302d7f953acdd15/Sluttrapport-barnehage-og-skolefritidsordning.pdf
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● 2010: Utredning om egnede standarder for definisjonsarbeid i offentlig sektor

http://www.semicolon.no/wp-content/uploads/2013/02/utredning-standarder-for-definisjonsarbeid.pdf
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Håvard Hjulstad: Definisjonen “detter ut” av 
analysen. Ikke omvendt.

(gjengitt etter hukommelsen …)
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Oppsummering
● Mye gjort
● Men for få har brukt det
● Mer bruk - mer erfaring - videreutvikle verktøyene!
● Eksempel: Gå videre fra generelle verktøy for begrepsanalyse til mer spisset mot lovarbeid? 

Kombinasjon av begreps- og informasjonsanalyse? 

● F.eks. Felles datakatalog lar en se begreper i sammenheng, og knyttet til databeskrivelser, som 
også har begrepsbeskrivelser, informasjonsmodeller som detaljerer/viser sammenheng, og API-
beskrivelser om hva som faktisk er tilgjengelig
■ Ref DWS: “Lovgiver bør om mulig arbeide ut i fra data-/begrepsmodeller innen det aktuelle 

forvaltningsområdet”
■ Eksempel: Begrep finnes i et datasett, men for å kunne brukes i en konkret sammenheng forutsetter 

det kanskje høyere oppdateringshyppighet?



Andre referanser
● Begrip begrepene! Et innføringskurs i terminologi- og begrepsarbeid
● Oversikt over standardene - samler de som gjeldende standardene
● Felles begrepskatalog

https://laeringsplattformen.difi.no/kurs/971527404/begrip-begrepene-et-innforingskurs-i-terminologi-og-begrepsarbeid
https://www.digdir.no/digitalisering-og-samordning/omgrepsanalyse-og-definisjonsarbeid/1483
https://data.norge.no/concepts


https://www.betterforbusiness.govt.nz/
better-rules-better-outcomes/

It’s a methodology that enables us to 
reflect the logic of legislation, 
expressed as a concept model, 
decision models, and rule 
statements.

https://www.betterforbusiness.govt.nz/better-rules-better-outcomes/

