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Til bankens daglige leder 

Utlevering av kontoopplysninger til NAV 

Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, NAV, Politiet og finansnæringen samarbeider om digitalisering 

av viktige prosesser i samfunnet gjennom DSOP programmet. NAV iverksetter nå, gjennom DSOP, en 

digital dialog med bankene om utlevering av kontoopplysninger, for en mer effektiv saksgang. 

Foreløpig er dette en pilot der volumet av henvendelser vil være begrenset, men det vil etter hvert 

gjelde for alle forespørslene av denne typen som NAV sender til bankene. 

Det vil fungere slik at NAV vil sende forespørsler om kontoopplysninger til bankens meldingsboks i 

Altinn. Saksbehandler i banken skal hente ut brevet fra Altinn meldingsboks, fylle inn opplysningene i 

skjema, laste opp kontoopplysningene via vedlegg og sende skjemaet tilbake via samme kanal. Se 

vedlegg som eksempel på hvordan et slikt innhentingsbrev kan se ut. 

NAV kontroll kontrollerer retten til stønader som utbetales av NAV. Vi har i slike tilfeller rett til å 

innhente nødvendige opplysninger om bruker fra finansinstitusjoner. Dette gjelder selv om 

opplysningene er taushetsbelagte. Vi anmoder at henvendelser fra NAV blir behandlet konfidensielt 

og gjør dere også oppmerksom på at opplysningene vi henter inn er beskyttet av taushetsplikt. 

Hva skal du gjøre? 

For å kunne se forespørselen fra NAV Kontroll i Altinn må det gis tilgang. Det er bare den som er 

registrert i Brønnøysundregisteret som daglig leder som kan tildele tilganger til andre personer i 

virksomheten. 

Det må gis tilgang til følgende innsendingstjeneste: 

• DSOP Kontroll Kontoopplysninger – Tjenestekode 5279 

Veiledning til hvordan dette gjøres finner du her på Altinn: 

• Slik oppretter du egendefinerte roller 

Innføring av «Digitalt brev» skjer samtidig med at NAV også innfører automatisert innhenting av 

kontoopplysninger fra bankene. «Digitalt brev» vil bestå som tjeneste også etter at den 

automatiserte løsningen er innført for alle banker, for å dekke forespørsler om opplysninger som ikke 

kan innhentes automatisert. 

Spørsmål 

Spørsmål og henvendelser om «Digitalt Brev» kan rettes til Bits;  

• Epost til: dsop@bits.no  

Generell informasjon om DSOP programmet: https://www.bits.no/project/dsop/ 
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