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Hvorfor er dette relevant?
Økonomiske data
● er grunnlaget for “diagnosen” til en virksomhet
● inngår i mange prosesser - og deles med aktører i privat og offentlig sektor, på detaljert nivå og
●
●
●
●

på aggregert nivå
knyttes til mange andre data - bl.a. om produkter
gir utfordringer knyttet til sensitivitet rundt personopplysninger og konkurransesensitive
opplysninger
er sanntidsdata
består av en flora av standarder

Men...
● En mindre virksomhet har normalt ett økonomisystem
● Virksomheten bukker neppe under om informasjonen ikke er tilgjengelig der og da
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Hva er økonomiske data?
● Kjøp og salg, inntekter og utgifter, basert på faktura, kvitteringer og betalinger
● Bokføres og gir opphav til et økonomisk bilde over virksomheten
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De om lag to millionene små og mellomstore bedriftene (SMBer) utgjør mer 90 prosent av nordiske
virksomheter. De er selve grunnmuren i våre samfunn og i vår framtidige velferd.

Visjonen til Nordic Smart Government er å skape verdi for disse
bedriftene, gjennom å gjøre sanntidsdata tilgjengelig og mulig å
ta i bruk, slik at de kan skape innovasjon og vekst.
Nye produkter og optimaliserte tjenester basert på sanntidsdata er beregnet å kunne gi en gevinst
på rundt 14 milliarder euro i Norden innen 2027.

I dag

Kjøp og salg er en kjede av ikke-standardiserte, manuelle prosesser i
digitale siloer.

Produktinformasjon
skapes allerede her,
men benyttes ikke
videre

40% elektronisk- mer
sannsynlig at fakturaen blir
betalt om den er
elektronisk. Legger
grunnlaget for
sanntidsoversikt.

BESTILLING

Kjøperen
bestiller via epost, telefon
eller på nett.

FAKTURA

Selgeren sender en
faktura – på papir,
PDF eller noen
ganger elektronisk.

I morgen

PDF er ubrukelig
nedstrøms.

Skape forutsetninger for
verdiskaping - ⅔ av
nyoppstartede ENK går
under etter ett år. Hvor
mange har IKKE
regnskapssystem?

KVITTERING

BOKFØRING

Ofte på papir når
du kjøper noe i
en butikk.

Ofte manuell
bokføring, som
igjen gir dårligere
oversikt.

Ingen standardisert
tilgang. Store
muligheter for økt
kapital hindres av
dårlig dataflyt

TREDJEPARTER

Annen relevant
handelsinformasjon,
f.eks.
kredittinformasjon,
settes sammen og
sendes manuelt.

Ingen
standardisert
eller sanntids
tilgang. Økt
belastning

RAPPORTERING OG
ANALYSE

Rapportering till
myndighetene, f.eks.
moms, gjøres ofte
manuelt.

Automatisk flyt av strukturert og standardisert data fra elektroniske kataloger, bestillinger,
fakturaer og kvitteringer – og mulighet til å dele data i sanntid med tredjepartsleverandører
for kredittvurdering, handelsinformasjon, med automatisk rapportering til myndighetene.

Hva skal NSG gjøre?
Skape verdi for små og mellomstore bedrifter
gjennom å gjøre sanntidsdata tilgjengelig og
anvendelig for innovasjon og vekst.

Nytte
Bedriften - tar beslutninger med bakgrunn i data om egen virksomhet
●
●
●
●
●
●
●
●

Sømløs handel på tvers av Norden, hemmes ikke av tekniske barrierer
Momsutregning forenkles på tvers av Norden og skjer automatisk basert på produktinformasjon
Alltid oversikt over bedriftens økonomiske situasjon - uforsinket av papir og ulike standarder
Dele sin økonomiske situasjon for å oppnå tjenester
Kjenner lovpålagte krav siden de knyttes til faktisk næringsvirksomhet, ikke intensjoner - åpenhet og tillit
Preutfylling i statlige ordninger i stedet for ettertids-kontroll - letter administrative byrder
Mer tid til egen virksomhet
Frihet til å velge regnskapssystem og tjenester

Banker - får bedre og løpende grunnlag til kredittvurdering (“Samtykkebasert lånesøknad for næringslivet”); effektiviserer og
reduserer risiko
Regnskapssystemer - gir et bedre sanntidsbilde
Regnskapsfører - bruker tiden på rådgiving
Myndigheter - får raskere og mer målrettet informasjon
●
●

til statistikk, politikk- og regelutforming og målrettede tiltak.
reduserer kontrollbehov f.eks. for å bekjempe a-krim.
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Hvordan muliggjør vi det framtidige økosystemet?
Aktivitetene i dette veikartet støtter opp om seks mål som muliggjør ulike deler og prosesser i økosystemet:

muliggjør

Digitale dokumenter gir oversikt med
kvalitet og samfunnsgevinster (siste
rapport fra Oslo Economics 5,2 mrd årlig,
jun 2020)
Maskinlesbar produktinformasjon
muliggjør bl.a. Bærekraftsrapportering

muliggjør

Digital fra start reduserer risikoen for
gjeldsproblemer

→ Standardisering av bokførte transaksjoner SAF-T (Norge)/XBRL (Norden)
→ Regelverksutvikling for tilgang til dataene, samtykke fra virksomheten,
→ Skyteknologi (men hva gjør vi med “on premise?)

muliggjør

Deling av regnskapsinformasjon øker
bedriftens evne til kapital

Kunnskap om leverandører

muliggjør

Tilgang til pålitelige offentlige data sikrer
seriøsitet, og øker evnen til automatisering

muliggjør

Rapportering basert på standarder øker
evnen til automatisert rapportering til
myndighetene og f.eks. SSBs temperatur på
norsk økonomi

Infrastruktur og utbredelse for hendelsene
→ faktura, kvittering, ordre, betaling bygger videre på eksisterende
standarder (bl.a. EHF)

Maskinlesbar produktinformasjon
→ Bransje for bransje

Digitale fra starten og alle må ha økonomisystem
→ ulike veier til dette

muliggjør

Dele regnskapsinformasjon (Open Accounting)

→ Seriøsitetsinformasjon fra det offentlige

Forenklet rapportering og analyse
→ desentralisert tilgang for rapportering og analyse, addressering

Takk for
oppmerksomheten

https://www.norden.org/no/news/norden-satser-250-millionerdkk-pa-et-gront-og-digitalt-naeringsliv

