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Bakgrunn: 

Etter at prosjektet Samtykkebasert Lånesøknad ble realisert og overført til forvaltning 1. oktober 

2018 er det nødvendig å danne et forum for å håndtere endringer.  

Formål: 

Fagutvalget representerer finansnæringen, som en felles bransje i SBL sammenheng. Fagutvalget skal 

ikke være et beslutningsorgan, men skal videreføre finansnæringens anbefaling angående 

endringsønsker videre til DSOP sin Referansegruppe for bank. Referansegruppen foretar så en 

beslutning om endringsønsket skal tas videre til offentlig sektor for behandling. Dette resulterer til at 

Bits får et godt grunnlag til å videreformidle endringsønskene videre til offentlig sektor. 

 

Fagutvalgets oppgaver er å håndtere og prosessere innkommende endringsønsker. Et eksempel på 

en kommende endring er at feltverdier i API’et kan endres som følge av lovendringer. Fagutvalget 

skal ha som mål å bidra til at Samtykkebasert Lånesøknad forblir en bærekraftig tjeneste og at det 

gode samarbeidet med det offentlige vedvarer. Det er dermed essensielt at det vises vilje til løse 

utfordringer og finne felles løsninger. 

Hvem: 

Alle finansforetak som er interessert i å delta aktivt med ressurser i DSOP-samarbeidet. Deltaker 

representerer finansforetak eller gruppering av flere finansforetak. 

Endringshåndtering: 

Deltakere i fagutvalget må ha god innsikt i SBL-løsningen og kan fremme egen organisasjons 

interesse. Det er også en forutsetning at de involverte er forberedt, dvs. har lest dokumentasjon om 

eventuelle innsendte endringsønsker eller kommende endringer – slik at man kan «gå rett på sak» og 

sørge for effektive møter. 

Endringshåndteringen består av to prosesser;  

1. Behandle og prioritere innkommende endringsønsker Samtykkebasert lånesøknad 

2. Vurdere, prioritere og gi tilbakemelding til Skatteetaten og/eller Altinn vedrørende 

kommende endringer som berører tjenesten 



Steg i prosess nummer 1: 

1. Endringsønsket meldes inn til DSOP forvaltning via DSOP-saksbehandlingsportal. 

2. Bits behandler endringsønsket og innhenter mer informasjon fra finansforetak som meldte inn 

ønsket dersom det er nødvendig. 

3. Endringsønsket blir deretter tatt opp i fagutvalg SBL for vurdering. Henstilling om endringsønsket 

bør gjennomføres sendes videre til Referansegruppe Bank. 

4. Referansegruppe Bank beslutter om endringsønsket skal tas videre til behandling hos Skatteetaten 

og/eller Altinn.                                                                                                                                  

5. DSOP Forvaltning presenterer endringsønske(ne) videre til Skatteetaten og/eller Altinn for videre 

behandling.  

Steg i prosess nummer 2: 

1. Offentlig sektor informerer DSOP-forvaltning om endringer som berører SBL-tjenesten så snart det 

er kjent for dem. 

2. DSOP-forvaltning videreformidler informasjon om kommende endringer til fagutvalget, samt 

legger ut informasjonen i DSOP-portal som benyttes som informasjonskanal for finansforetakene. 

3. Fagutvalget vurderer endringene og kommer med eventuelle tilbakemeldinger som tas videre til 

Skatteetaten.  

4. Ved behov vil Referansegruppen for Bank involveres. Dersom fagutvalget er uenig i offentlig 

sektors kommende endringer, så må Fagutvalget løfte innvendingene videre til Referansegruppe 

Bank. Deretter tar referansegruppen endelig beslutning om innvendingene skal tas videre til mot 

offentlig sektor. DSOP-forvaltning vurderer eventuelt om det er behov å fasilitere et møte mellom 

fagutvalget og Skatteetaten. 



Skisse av prosessene: 
            

             

Deltakelse: 
Dersom deres finansinstitusjon ønsker å delta i fagutvalget, ber vi om å få tilsendt følgende 

informasjon: 

 

- Navn på deltaker: 

- Finansinstitusjon: 

- E-post: 

- Mobilnummer: 

 

Informasjonen kan sendes til post-sbl@bits.no 


