Program
Registrering (kl. 09.30 – 10.00)
Velkommen v/ konferansier

NATIONALTHEATRET KONFERANSESENTER – 18.10.2022

DSOP KONFERANSEN 2022

Mina Saunte, Finans Norge

Innledning: Viktigheten av offentlig-privat samarbeid
Gunn Karin Gjul, Statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet

Paneldebatt: Fordeler og ulemper ved digitalisering
Idar Kreutzer, Hans Christian Holte, Nina Funnemark, Lars Peder Brekk, Steffen
Sutorius og Gunn Karin Gjul.

Oppgjør etter dødsfall
Oppgjør av bo etter dødsfall er både tungvint og tidkrevende for de etterlatte,
og dagens manuelle prosess er papirbasert og lite effektiv. I DSOP-prosjektet
Oppgjør etter dødsfall utvikles en heldigital løsning på problemet. I dette innlegget vil
Bredo Swanberg fra Digitaliseringsdirektoratet presentere en demo av løsningen
Bredo Swanberg, Digitaliseringsdirektoratet

Digitalisering av levebevis
Hvordan bekrefter man til offentlige stønadsutstedere at man er i live når man bor
utenfor Norge? Dette sikter DSOP-prosjektet Digitalisering av levebevis på å finne en
løsning på.
André Solstrand, Finans Norge

Digital selskapsetablering
I DSOP-prosjektet Digital selskapsetablering utvikles det en heldigital løsning som åpner for
etablering av selskap i Brønnøysundregistrene, via finansforetak eller andre tilretteleggere.
Jan Otto Johansen, Brønnøysundregistrene

Konkursbehandling
DSOP-prosjektet Konkursbehandling arbeider for å sikre raskere og standardisert
informasjonsflyt i konkursbehandlinger, via direkte konkursvarsel til finansforetak samt
heldigital utlevering av kontoinformasjon i forbindelse med oppgjør. I dette innlegget
kommer Tom Ragnar Andersen fra Brønnøysundregistrene til å fortelle mer om løsningen
og diskutere dens fordeler med konferansier Mina Saunte.
Tom Ragnar Andersen, Brønnøysundregistrene

DSOP Kontrollinformasjon
DSOP Kontrollinformasjon er et prosjekt som har vært mye omtalt den siste tiden. I
dette innlegget vil det gis en orientering om siste status etter uttalelse fra
Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.
Nils Inge Brurberg, DSOP Programkontoret
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Lunsj (kl. 12.30 – 13.30)
Lunsjen serveres på restaurant Trakteriet på konferansesenteret.

Offentlig privat samarbeid - anti-hvitvasking og -terrorfinansiering (OPS AT)
Hva er OPS AT, og hvordan jobber man for å bekjempe hvitvasking og
terrorfinansiering på tvers av offentlig og privat sektor? En rekke representanter fra
samarbeidet deler sine erfaringer fra det første året i OPS AT.
Vicki Aasprong Jensen (Bits AS), Gry Loe Haugaa (Bits AS), Hege Hagen (DNB),
Thomas Nielsen (KLP), Martin Eckhoff (Balder Betaling) og Sven Arild Damslora
(Økokrim)

Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT)
Hvordan har britiske JMLIT etablert seg som et ledende, operativt offentlig-privat
samarbeid, og hvilke erfaringer har de gjort seg på veien?

NC3 – Nasjonalt Cyberkrimsenter: Trusselbildet i det digitale rom
Olav Skard, Leder for nasjonalt cyberkrimsenter, Kripos

BRØK: Tilgjengeliggjøring av eierskapsinformasjon om aksjeeierbok
Åpenhet og samtidighet er fremtiden når det gjelder aksjeeierinformasjon.
Brønnøysundregistrene har sett på løsninger som støtter oppunder dette – i dette
innlegget vil vi se nærmere på hvor enkelt det er å kunne benytte kode i form av
smartkontrakter til å ivareta publisering, i en desentralisert globalplattform/teknologi
som infrastruktur, og la markedet levere ekstra verdi.
Sverre Hovland, Brønnøysundregistrene

Hvilken nytte kan samfunnet ha av digitale sentralbankpenger?
Digitale sentralbank penger (DSP) blir studert av de fleste sentralbanker i verden. I
dette innlegget vil Norges Bank vil gi et innblikk på hvilken nytte samfunnet kan ha av
DSP og hvordan Norges Bank har jobbet med temaet de siste årene
Peder Østbye, Norges Bank

Er blokkjedeteknologien en ny Rube Goldberg-maskin?
Etter stor entusiasme for blokkjedeteknologien, har mange prosjekter stoppet opp og
det er grunn til å spørre om forventningene var for store. Så langt ser det ut som det
er kryptovaluta som er den eneste store suksessen. Kan det være så enkelt som at
eksisterende, velprøvd teknologi i de fleste tilfelle er et bedre alternativ enn
blokkjeder?
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Svein Ølnes, Vestlandsforskning

Avslutning
Eivind Gjemdal, Bits AS

Tapas (kl. 16.00 – 18.00)
Tapas vil bli servert på konferansesenteret, like etter siste agendapunkt. Vi
oppfordrer til å delta for god mat og hyggelige samtaler!

Vi gjør forbehold om at endringer i programmet kan forekomme.

