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Hva er spesielt med å utvikle 

informasjonsinfrastrukturer i 

offentlig sektor? 



Dagens tema 

Kort om Difi 

Regjeringens digitaliseringsprogram 

Utfordringer ved utvikling og samordning av IT-

infrastrukturer i offentlig sektor 

Virkemidler ved utvikling av en IT-infrastruktur for 

offentlig sektor 

Offentlige informasjonsinfrastrukturer 
Felles plattform for digital kommunikasjon med offentlig 

forvaltning, ID-porten, Altinn, folkeregisteret, TVINN 
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Difi: 

Etablert 1. januar 2008 

Skal bidra til å utvikle og fornye 

offentlig sektor, styrke samordning og 

tilby fellesløsninger 

Ca. 200 ansatte i Oslo og Leikanger 

 



Difi skal utvikle offentlig sektor 

Arbeidsoppgavene er sammensatt, fra 

rådgivning, analyse og kunnskapsformidling til 

strategiutvikling, og utvikling og forvaltning av 

felleskomponenter i det offentlige.  

Difi har et særlig ansvar for oppgaver og 

utfordringer som går på tvers av ulike sektorer. 

Sentrale innsatsområder er ledelse og 

organisering i forvaltningen, digitale tjenester og 

gode offentlige innkjøp. 



Avdeling for digital forvaltning 

Digital plattform: For å sikre effektiv ressursbruk og 

IT-løsninger som kommuniserer best mulig, er det 

behov for en felles digital plattform. Difi har særskilt 

ansvar for innloggingsløsningen ID-porten, felles 

arkitekturprinsipper og Referansekatalogen med 

oversikt over anbefalte og obligatoriske standarder. 

Digitale tjenester: Difi har en rolle som pådriver for 

utvikling og tilrettelegging av brukervennlige digitale 

tjenester i staten. 

Digital styring: Difi skal bidra til at forvaltningen 

organiserer og styrer sin IT-utvikling på en 

hensiktsmessig måte. 

 



Digitaliseringsprogrammet 

 



Regjeringens mål 

Regjeringens mål er å 

digitalisere offentlige 

tjenester for å skape en 

effektiv og brukerrettet 

offentlig sektor. 

Digitaliseringsprogrammet 

inneholder hovedlinjene i 

regjeringens IT-politikk. 
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Store potensielle gevinster 
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* Basert på beregninger foretatt av København kommune 
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Bort fra papir 

Innbyggerne skal få 

én digital postkasse 

varsel på sms eller e-

post  

slippe å oppgi 

opplysninger flere ganger 

trygg og god elektronisk 

ID 

offentlige tjenester hvor 

som helst, når som helst 

1

1 



Ni prinsipper for den digitale 

forvaltningen 

1. Digital kommunikasjon skal være 

hovedregelen for kontakt med 

forvaltningen.  

2. Forvaltningen skal tilby helhetlige 

og brukervennlige digitale 

tjenester.  

3. Innlogging til offentlige nettjenester 

skal være enkel og sikker.  

4. Alle innbyggere og bedrifter skal få 

post fra forvaltningen i én sikker, 

digital postkasse.  

5. Innbyggere og bedrifter skal få 

varsling på sms og e-post.  

 

6. Innbyggere skal få hjelp til å finne 

fram til og bruke digitale tjenester.  

7. Utvikling av IKT-løsninger skal 

sees i sammenheng med 

forvaltningens arbeidsprosesser og 

organisering.  

8. Hensyn til personvern og 

informasjonssikkerhet skal 

ivaretas.  

9. Digitaliseringstiltak som har 

betydning for flere tjenester, skal 

samordnes. 

 



Utfordringer ved utvikling av 

offentlig IT-infrastrukturer 
 



Informasjonsinfrastruktur 

Enabling 

Supporting rather than specially designed 

Shared  

Among a larger community 

Open  

No strict borders 

Socio-technical  

More than pure technology  

Heterogeneous 

Include a range of different components 

Evolving Installed base 

From what already exists 



Hvorfor IT-styring og samordning? 
 Enkelt sagt: Skal vi ha det 

slik? eller slik? 



Offentlig sektor er ikke en enhet 

Stortinget, Sametinget, Regjeringen, Departementene, 

Direktorat og tilsyn, Fylkesmennene, Fylkeskommunene, 

Kommunene, Domstolene 

18 (17+1) departementer 

19 (18+1) fylkeskommuner 

Ca 340 statlige virksomheter 

429 kommuner 

 Mange hel og deleide offentlige virksomheter 

Totalt over 1000 ulike virksomheter 



Installert base og gamle systemer  

Sluttbrukerne er hele befolkningen 

Mange av systemene går over 50 år tilbake 

Det offentlige må opprettholde tjenestetilbudet 

Mange offentlige tjenester er unike 

Heterogen base av virksomheter  

Informasjonen i løsningene skal ofte brukes av 

andre IT-systemer 

Løsningene understøtter lover og annet regelverk 



Virkemidler ved utvikling av 

offentlig IT-infrastrukturer 
 



Kontroll vs fleksibilitet 

Planlegging og estimering på forhånd (kontroll) 

versus  

å skape aksept og mobilisere ressurser mens 

man utvider (fleksibilitet)  

 

Hva gjøres i offentlig IT-infrastrukturutvikling? 

 

 

 



Oslo 11/12/08 Direktoratet for forvaltning og IKT 

EUs rammeverk for samhandling 



Hvilke virkemidler benyttes 

Felleskomponenter 

Felles arkitekturprinsipper 

Standardisering 

Samordning av begreper og data 

Organisatoriske endringer 



Hva er felleskomponenter? 

Komponenter 
avgrensede deler av en IT-løsning  

kan være både programvare, maskinvare, databaser osv.  

kan være sammensatt av flere komponenter 

Felleskomponenter i offentlig sektor 
komponenter i IT-løsninger som kan sambrukes eller 

gjenbrukes i flere IT-løsninger i offentlig sektor 

felles ”byggeklosser” for å kunne utvikle elektroniske tjenester. 



 

Nasjonale felleskomponenter 

 
Noen felleskomponenter er mer sentrale enn andre: 

Har en statlig virksomhet som forvaltningsansvarlig 

Dekker behov på tvers av mange sektorer og/eller 

forvaltningsnivå  

Vil være sentrale komponenter i en rekke elektroniske 

tjenester 

Er av stor samfunnsøkonomisk betydning som felles 

mulighetsrom for elektronisk tjenesteutvikling og 

gevinstrealisering i virksomhetene 

 



 

Nasjonale felleskomponenter 

 
Difi foreslår i rapportens kapittel 4 at følgende 

defineres som nasjonale felleskomponenter: 

 

Enhetsregisteret (grunndata om virksomhet) 

Folkeregisteret (grunndata om person) 

Matrikkelen (grunndata om eiendom) 

Altinn (-komponentene) 

Felles infrastruktur for e-ID i offentlig sektor 



Hva er et arkitekturprinsipp? 
Grunnleggende krav eller regel som skal følges 

for hvorledes man analyserer, designer, utvikler 

og tester IKT-løsninger, IKT-komponenter og IKT-

tjenester  (FAOS og St.meld.19) 
 
Principles are general rules and 

guidelines, intended to be 

enduring and seldom amended, 

that inform and support the way 

in which an organization sets 

about fulfilling its mission (Togaf) 



Prinsippenes virkeområde 

Ved utvikling av nye IKT-løsninger 

Ved vesentlig ombygging av eksisterende IKT-

løsninger 

Obligatoriske for statlig sektor 
Rundskriv P 11/2011 

Bruk eller forklar 

Anbefalte for kommunal sektor 
Felles arkitektur kommunal sektor 

 ”Anbefalinger og beskrivelser i dette 

forprosjektet er i samsvar med denne 

stortingsmeldingen” 



Prinsippene 

Tjenesteorientering 

Interoperabilitet 

Tilgjengelighet 

Sikkerhet 

Åpenhet 

Fleksibilitet 

Skalerbarhet 



Tjenesteorientering 

Brukere skal få tilgang til tjenester og 

informasjon der de trenger det, uavhengig av 

offentlig sektors oppbygging 

 

Gjenbruk og sambruk 
Modularisering 

Løse koblinger 

Åpne og standardiserte 

grensesnitt 
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Fleksibilitet 

Endring i takt med virksomhetsmessige behov 
Bruk 

Innhold 

Organisering 

Eierskap 

Muliggjør gjenbruk 

og sambruk 



Skalerbarhet 

IKT-systemer skal være tilrettelagt for endringer i 

graden av utnyttelse 
Antall brukere 

Datamengde 

Livslengde 

Skalerbarhet oppover og nedover 



Åpenhet 

Åpne standarder 

Godkjente standarder 

Referansekatalog for 

IT-standarder i offentlig sektor 

Standardiseringsrådet 

Forskrift om IT-standarder i 

offentlig forvaltning 

Transparens 
Hensyn til rettssikkerhet 



IT-standarder for offentlig sektor 
Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor 

 

Inneholder obligatoriske og anbefalte standarder 

 

Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning 

http://lovdata.no/cgi-wift/ldles?ltdoc=/for/ff-20090925-1222.html 
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Standardiseringsportalen 



Samordning av begreper  

Hva er en samboer??? 

Det finnes ingen rådende, entydig definisjon av 

samboerskap. 

Lånekassen: 
 samboere: personer som lever sammen og har felles barn 

NAV 
Samboere defineres i folketrygdloven § 1-5 tredje ledd som to 

ugifte personer som lever sammen og som enten har eller har 

hatt felles barn (herunder adoptivbarn) eller tidligere har vært gift 

med hverandre. 





Felles plafform for digital 

kommunikasjon med forvaltningen 
Digital postkasse (skal etableres) 

Reservasjonsløsning (skal etableres) 

Digital kontaktinformasjon (skal etableres) 

Felles innlogging (eksisterer) 

Dato Direktoratet for forvaltning og IKT 



Fornyings-, administrasjons- og 

kirkedepartementet 
15.10.2012 

 

Sikker digital toveiskommunikasjon 
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Elementer i en felles plattform 



Hva er ID-porten? 

ID-porten er en felles infrastruktur for bruk av 

elektronisk ID (eID) i offentlig sektor. 

Nasjonalt ID-kort 

Annen eID 

Kommunal sektor 

…… 



Arkitektur for ID-porten 



Bruken av ID-porten 

2,65 millioner 

brukere 

30 millioner 

innlogginger 



MinID bruksområder i dag (utvalg) 

Teneste Tenesteeigar 

Innlevering av selvangivelse og skatteoppgjør, 

skattekort 

Skatteetaten 

Søke lån og stipend, betalingsutsetting, fastrente Lånekassen 

Meldekort, Pensjon, Arbeid, Ubetalinger Nav 

Få oversikt over pensjonen din Norsk Pensjon 

Melde adresseendring Posten 

Energimerking av bygg NVE 

En rekke kommunale skjema                                    

Avtale med 

120 kommunar 

Vigo (søknad til videregående opplæring) Fylkeskommunene 

Samordna opptak (søknad til høgare utdanning) Universitet og h.skule 

Altinn Brønnøysundreg. 

Melde bivirkningar av medisin Legemiddelverket 
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Prinsipp for bruk av eID i ID-porten 

Kostnadsfritt for sluttbruker 

Sluttbruker skal fritt velge blant tilknyttede eID-er  

eID på ett sikkerhetsnivå skal kunne brukes på tjenester 

med lavere sikkerhetsnivå  

ID-porten skal tilby ett brukergrensesnitt 

Alle tjenesteeiere må akseptere alle tilknyttede eID-er  

Alle eID-er må ha et felles og tilfredsstillende risikonivå 

Alle tilknyttede eID-er på nivå 4 skal tilby tjenester for 

autentisering, signering og meldingskryptering  

 



Hva er Altinn? 

Altinn er et nettsted 

Altinn er en teknisk infrastruktur 

Altinn er et utviklingsverktøy 

Altinn er et samarbeidsprosjekt 

Altinn er eForvaltning i verdensklasse 

 



Ulike perspektiver på Altinn 

Sluttbrukerperspektivet 

Den offentlige internettportalen www.altinn.no 

Organisatorisk perspektiv  

Et tverretatlig samarbeid for å redusere 

næringslivets skjemabyrder overfor det offentlige 

IT-perspektiv  

En teknisk løsning som offentlige etater kan 

bruke for å lage elektroniske skjemaer og 

tjeneste, og en infrastruktur for drift av 

tjenestene. 

http://www.altinn.no/


Hvorfor Altinn? 

En kanal for virksomheter inn til det offentlige 

Altinn løser noe av det som offentlige 

virksomheter tradisjonelt har minst erfaring med 

innen IKT-løsninger 
Selvbetjeningsløsning mot sluttbrukere på web og 

sluttbrukersystemer via web-services 

Autentisering og autorisering av eksterne brukere og systemer 

Høytilgjengelighetsløsning – 24x7x52 

Frikobling av etatens fagsystem og ”front end” mot eksterne 

brukere 



Altinn – overordnet konsept 

Offentlige registre 

Tjenesteeieres elektroniske 

tjenester 

Sluttbrukere 

Altinn tjeneste-

utvikling 

Tjenesteeiere 

• Web-service 

 

Tjenesteeieres 

saksbehandings- 

system 

Altinn sluttbrukerløsning 

Altinn portal Annen portal/nettsted 

• Web-service 
• Batch 

 



Overordnet arkitektur for Altinn2 



Sluttbrukertjenester i Altinn 

 Innsendingstjeneste 

– Fra virksomhet eller privatperson til tjenesteeier. 

 Meldingstjeneste 

‒ Tjenesteeier sender informasjon/melding  til organisasjon 

eller privatperson 

 Innsynstjeneste 

‒ Bruker ser på informasjon som er samlet i offentlige registre 

 Lenketjeneste 

‒ Bruker blir rutet til en annen løsning fra Altinn 

Formidlingstjeneste (versjon 1) 

‒ Utveksle store datamengder mellom ulike offentlige 

virksomheter, eventuelt med næringslivet 



Noen tanker  

Altinn er nå i versjon 2, men flere av tjenestene 

kjørere på versjon 1. Det tar tid å flytte 

tjenestene over. Eksisterende infrastruktur 

påvirker den nye.  

Det er kø for å få nye tjenester inn i Altinn. 

Løsningene i Altinn er meget viktige for offentlig 

sektor. De kan ikke bare skrus av. Det er 

vanskelig å finne et tidspunkt hvor Altinn kan 

skrus av for oppgraderinger. Det organisatoriske 

spiller inn.  



Folkeregisteret 

Det sentrale folkeregister er et offentlig register 

og omfatter alle personer som er eller har vært 

bosatt i Norge, alle personer som er født i Norge, 

og andre som har fått tildelt fødselsnummer eller 

D-nummer. 



Hvem bruker Folkeregisteret? 

Skattemanntallet 

Valgmanntallet 

Alle offentlig myndighet 

Banker og forsikringsselskaper 

Ulike arbeidsgivere 

Forskere 

Private organisasjoner og personer 

 



Hvilke opplysninger er der? 

Fødsler, navnevalg, farskap og foreldreansvar 

Flyttinger  inn- og utland, postadresser og 

adressesperringer 

Sivilstandsendringer 

Dødsfall 

Navneendringer 

Statsborgerskap 

Arbeids- og oppholdstillatelse 

…  

 



TVINN 

TVINN er en forkortelse for TollVesenets 

INformasjonssystem med Næringslivet. TVINN er 

et elektronisk system for utveksling av 

tolldeklarasjoner mellom næringslivet og 

Tollvesenet. 

TVINN-innførsel ble tatt i bruk i 1988, og ble satt 

i drift på landsbasis fra 1. januar 1992. TVINN-

utførsel har vært i full drift siden mars 1992. 



TVINN 

Tvinn er en spesialisert sektorinfrastruktur.  

Tvinn er basert på EDIFACT og to standardiserte 

meldinger, CUSDEC (Customs Declarations 

Message) og CUSRES (Customs Response 

Message).  

Informasjonen i TVINN gjenbrukes ikke i andre 

offentlige systemer. 



Krav til løsningen 

Løsningen må: 

Testes 

Godkjennes 

Benytte tilpasset 

programvare 

Benytte spesielle 

leverandører 



Offentlig informasjonsinfrastruktur 

Tilrettelegger for nye tjenester 

Er åpen – nye sluttbrukere og tjenesteeiere  

Består av en rekke deler som virker sammen 

Er avhengig av både teknologi og organisasjon 

Utvikles basert på eksisterende løsninger 

Utvikles gjennom bruk av standarder, 

felleskomponenter og arkitekturprinsipper 




