Digital Samhandling Offentlig – Privat (DSOP)
Polyteknisk forening - 22.05.2019 – Konkursbehandling

Sigurd Thingsaker, Bits
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*Merk: NAV og Politiet ble med i DSOP programmet i september 2017

DSOP Samarbeidet: etablert 2016 av Finans Norge, SKE og BR
•

Lavt-hengende frukter og lav risiko (MVP)

• Balansert gevinstbilde: portefølje 1 = SBL + Kontroll + Konkurs
•

Sektoransvar: Bits på vegne av finansnæringen

•

Dugnad: Alle dekker egne kostnader
22

DSOP Introduksjon
▪ DSOP introduksjon

https://youtu.be/KTQ20Mtt89E

▪ Konkursbehandling

https://youtu.be/Rq9IXAQwjzQ

33

Formål
▪ Målet med prosjektet er å etablere en hel-digital løsning for utveksling av informasjon mellom
bostyrer og bankene knyttet til konkursbehandling (med tilhørende oppdaterte
arbeidsprosesser). Prosjektet skal levere en løsning for konkurser av følgende typer:
▪ Bedrifter
▪ Enkeltpersonforetak

▪ Personlige konkurser
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Deltagere i prosjektet
▪ Brønnøysundregistrene
▪ Nordea
▪ SpareBank 1
▪ DNB
▪ Bits
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Nåsituasjon
▪

▪

▪

▪

Dagens situasjon når det gjelder utveksling av informasjon mellom bostyrer og bankene kan best
beskrives som fragmentert. Det er varierende praksis fra bank til bank og fra bostyrer til bostyrer.
▪

Tilnærmet all utveksling av informasjon mellom bostyrer og bankene er manuell (ikke-digital)

▪

Den skjer i usikrede kanaler. Kommunikasjonen går primært på epost og i noen tilfeller med post.

Brønnøysundregistrene og Konkursrådet har gjennom lang tid samarbeidet om en løsning som har
fått navnet “Konkursbehandling i Altinn” (tidligere kalt «Bosiden»). En arbeidsflate for bostyrere som
fylles med innhold fra flere registre i Brønnøysund.
Tjenesten er tilgjengelig i Altinn og disponeres av bostyrer. Bostyrer kan delegere rettigheter internt i
sitt firma og lese-rettigheter til utvalgte kreditorer på samhandlingstjenesten “Konkursbehandling i
Altinn”. Bruk av denne samhandlingstjenesten er innarbeidet hos mange bostyrere.
Konkursrådet har på vegne av bostyrerne utarbeidet en liste over mulige utviklingsområder for
løsningen, deriblant å inkludere informasjon fra bankene om kundeforhold.
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Ikke funksjonelle krav
▪ Gjenbruk av nasjonale felleskomponenter der det er hensiktsmessig.

▪ Bruk av internasjonale standarder og formater for kontoopplysninger.
▪ Løsningen skal så langt som mulig være gjenbrukbar for bankene, og utvidbar for å dele
samme type opplysninger med andre offentlige etater.
▪ Tilstrekkelig sikkerhet og robusthet for å tilfredsstille konfidensialitetskrav.
▪ Overholde lovens krav til lagring/sletting og tilgangsstyring.
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DSOP Konkursbehandling
Gammel løsning

Ny løsning
Samhandlingstjenesten
”Konkursbehandling"

Altinn
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Konkursvarsel
▪ Åpning-angir at det i tingretten er avsagt kjennelse om konkursåpning,

tvangsoppløsning eller tvangsavvikling.
▪ (statistikk tilsier et volum på ca. 6300 i året)

▪ Oppheving –angir at en åpning er anket og åpningen hevet
▪ (statistikk tilsier ca. 10-15 i året)

▪ •Sletting-angir at det er en feil på åpningen og at den er slettet
▪ (statistikk tilsier ca. 5 slike i året)

99

Konkursbehandling
API katalogen

BR

Bank

eNotifikasjon om åpning av
konkurs

1
Retten oppnevner
bostyrer

Åpning av
konkurs

KAR

Hente mer informasjon om den
aktuelle konkurs åpningen.

Opprettelse i «samhandlingstjenesten
Konkursbehandling i Altinn».

Lyttefunksjon - Ny konkurs,

Sperring av konto

Varsel om Konkurs sendes ut
på en lukket eNotifikasjonsgruppe

2
Forespørsel om
kundeforhold
i bank

Liste over banker

Finne endepunktadresser til bank

Endepunktsadresse

Digital innhenting
av data

Hente kontoinformasjon, status, saldo og
transaksjonshistorikk
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Takk for meg !
Sigurd Thingsaker
E-post: sigurd.thingsaker@bits.no
M: 976 48 081

▪ Bits AS
▪ Hansteens gate 2
▪ P.O. Box 2644
▪ N-0203 Oslo
▪ www.bits.no
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