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Dagens agenda

1. Offentlig sektor 
• En heterogen blanding av virksomheter, oppgaver og teknologi

2. Spesielle utfordringer ved å lage løsninger for 

offentlig sektor
• Spesielle regler for nesten alt

3. De sentrale informasjonsinfrastrukturene i 

offentlig sektor



Direktoratet for forvaltning og IKT

Difi er underlagt Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD), og er 

departementets fagorgan for forvaltnings- og 

IKT-politikken i offentlig sektor 

Difi skal utvikle og fornye offentlig sektor ved å 

se ulike elementer i forvaltningsutviklingen i 

sammenheng, på tvers av sektorer, 

virksomhetsgrenser og mellom stat og kommunal 

sektor



Difi i kortform

DIFI SKAL BIDRA TIL FØLGENDE 

OVERORDNEDE MÅL: 

• Forvaltningen skal være godt 

organisert, ledet og ha riktig 

kompetanse. 

• Offentlig sektor skal tilby sikre, 

effektive og brukerrettede 

digitale tjenester. 

• Offentlig sektor skal 

gjennomføre gode anskaffelser 

som bidrar til økt verdiskapning 

og effektiv ressursbruk. 



Noen nettsider
Innbyggerportalen Norge.no – Norge.no 

Standardisering – standard.difi.no

Sikkerhet – sikkerhet.difi.no

Universell utforming – uu.difi.no

Prosjektstyring - Prosjektveiviseren.no

Åpne data - data.norge.no 

Kvalitet på nett – kvalitet.difi.no

Offentlig elektronisk postjournal – oep.no

Utlysninger av anbud – doffin.no

Anskaffelser – anskaffelser.no



Innbyggere
Det offentlige

Det offentliges 

informasjons-

infrastruktur

Rammebetingelser for utvikling av II i det offentlige

(Lover, regelverk, budsjetter, politiske prosesser, presse)



Offentlig sektor er ikke en enhet

Stortinget, Sametinget, departementene, 

direktorat og tilsyn, fylkesmennene, 

fylkeskommunene, kommunene, domstolene, 

høgskoler og universitet, forsvar, politi og 

helsevesenet

16 departementer

19 fylkeskommuner

428 kommuner

Ca 300 statlige virksomheter
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Spesielle regler for offentlig 

sektor
Forvaltningsloven

Offentlighetsloven

Arkivloven

Regler for offentlig anskaffelser

+ en rekke særlover for den enkelte virksomhet



Penger

Regjeringen foreslår budsjettene
7. oktober kommer forslag til budsjettet for 2016

Stortinget vedtar budsjettene for ett år av gangen

Vår bruk av penger er underlagt 

økonomiregelverket

Statlige virksomheter får ikke beholde overskudd

Åpenhet – Alle kan se hva vi bruker penger på



Hva brukes 1.415.000.000.000 på?



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



Første konklusjon

Informasjonsinfrastrukturer i offentlig sektor skal 

støtte et mangfold av offentlig virksomheter og 

må tilfredsstille en rekke egne lover og regler. 

Løsningene skal brukes av gamle og unge, små 

og store virksomheter med varierende 

forutsetninger og må tilfredsstille alle disse.

Skal du lage en II for offentlig sektor må du 

forstå rammebetingelsene til offentlig sektor



Politisk prosess
Nettbaserte tjenester skal være 

hovedregelen for forvaltningens 

kommunikasjon med innbyggere 

og næringsliv

Digital forvaltning skal gi bedre 

tjenester

Mer effektiv bruk av offentlige 

ressurser

Bruk av felleskomponenter



Nasjonale felleskomponenter

1. Det sentrale folkeregisteret

2. Matrikkelen

3. Enhetsregisteret

4. Altinn

5. ID-porten

6. Digital postkasse til innbyggere

7. Register over digital kontaktinformasjon og 

reservasjon (kontaktregisteret)



Folkeregisteret

Folkeregisteret omfatter nøkkelopplysninger om 

alle personer som er eller har vært bosatt i Norge
Etablert i 1946

Nøkkelen er fødselsnummer eller D-nummer
Innført i 1964

Skatteetaten er ansvarlig for folkeregisteret

De fleste offentlige ytelser forutsetter at du er 

registrert i folkeregisteret



Opplysninger i folkeregisteret

Navn (navn og navnehistorikk)

Fødselsnummer/D-nummer

Fødested

Bostedsadresse/postadresse (historikk) 

Foreldre

Barn

Ektefelle/registrert partner

Sivilstand (sivilstand og sivilstandshistorikk)



Bilde er hentet fra SSB



Matrikkelen

Matrikkelen er landets offisielle 

eiendomsregister. Den inneholder en oversikt 

over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser 

og bygninger.

På www.seeiendom.no kan du gjøre oppslag på 

din eller andres eiendom og se hva som er 

registrert i eiendomsregisteret (matrikkelen) om 

eiendommen og tilhørende bygninger, boliger og 

adresser.

http://www.seeiendom.no/
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Enhetsregisteret

Enhetsregisteret inneholder grunndata om 

enheter som har registreringsplikt i NAV Aa-

registeret, Merverdiavgiftsregisteret, 

Foretaksregisteret, Statistisk sentralbyrås 

bedriftsregister, Skattedirektoratets register over 

upersonlige skatteytere eller Stiftelsesregisteret.

Det ni-sifrede organisasjonsnummeret 

identifiserer enhetene, og gjør det lettere for 

myndighetene å samarbeide om utveksling av 

opplysninger. 



Grunndataregistre

Folkeregisteret, matrikkelen og enhetsregisteret 

gir oss identifiserbare data om personer, 

virksomheter og eiendom.

Dette gjør at vi kan sammenstille data på tvers 

av IT-systemer og på tvers av forvaltningen.

Vi kaller ofte disse registrene grunndataregistre



ID-porten

ID-porten er en felles 

innloggingsløsning til 

offentlige tjenester 

på internett.

For å få logge deg 

inn på tjenester 

fra stat og kommune 

på nett må du ha en 

elektronisk ID.



Noen valg om løsning

Brukerne skal selv kunne velge e-ID

Blanding av offentlige og private e-IDer 

Brukerstedene integrerer seg mot ID-porten

ID-porten integrerer seg mot e-ID leverandørene

Brukerne skal ikke betale for bruk

e-IDene må tilfredsstille det offentliges 

sikkerhetskrav 



Arkitektur for ID-porten



Utfordringer ved å etablere en 

nasjonal infrastruktur

DIGITAL POSTKASSE

En historie om arbeidet for å etablere en 

infrastruktur for sikker digital post i Norge



Oppgaven  

Etablere en løsning for å sende post 

digitalt, på en sikker måte, fra det 

offentlige til innbyggerne.

Løsningen kalles «Sikker digital post»

Oppdragsgiver

Regjeringen

Ansvarlig for gjennomføring

Difi



Hva er digital postkasse?

En digital postkasse er en tjeneste på nett som 

kan ta imot og oppbevare post på en sikker måte.

Du kan åpne og lese posten din både på 

datamaskin, nettbrett eller smarttelefon. 

Du må selv opprette en digital postkasse for å 

kunne motta post digitalt.

Dokumentene du har fått tilsendt digitalt blir lagret 

i den digitale postkassen som et arkiv.

Du må ha en e-ID og bruke ID-porten for å lese 

post fra det offentlige i den digitale postkassen 

din.

http://eid.difi.no/nb/id-porten


Hva er «sikker digital post»?

En infrastruktur for å sende post digital fra 

offentlige og private virksomheter til en digital 

postkasse som innbyggeren har kontroll over. 

Postkassen er en digital versjon av dagens 

«grønne» postkasse. Innbyggerne får en offisiell 

postkasse.

Kun godkjente avsendere kan sende post.

Hele infrastrukturen er underlagt strenge krav til 

sikkerhet og innbyggeren kan motta all type post 

fra det offentlig i sin postkasse.



Løsningsskisse Sikker digital posttjeneste

02.09.2013 Direktoratet for forvaltning og IKT



Offentlig virksomhet

Innbygger

Offentlig portal, f.eks. Altinn, 

helsenorge.no og Lånekassen

Informasjon ut

Digital post

Digital post
Innsyn

Interaksjon

Informasjon inn

Sikker digital posttjeneste



Tidslinjen til sikker digital post
Ideen ble presentert i digitaliseringsprogrammet 

«På nett med innbyggerne» i april 2012.

Planleggingen av løsningen startet sommeren 2012

Kravspesifikasjonen ferdig sommeren 2013

Nødvendige regelverksendringer ferdig 7.2.2014
Endringer i Forvaltningsloven vedtatt 16.06.2013

Endringer i eForvaltningsforskriften trådde i kraft 7.2.2014

Register over digital kontaktinformasjon og 

reservasjon ble satt i drift 10.02.2014

Leverandører valgt våren 2014

Løsningen i drift november 2014
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[Video]



For å få etablert løsningen må

Lover og regler endres

Forholdet til alternative infrastrukturer avklares

Intern og ekstern motstand «nedkjempes» 

Det skapes aksept for løsningen hos avsenderne

Flere leverandører være villige til å levere 

digitale postkasser

Innbyggerne må ønske å bruke løsningen







Andre  «konkurrerende» 

infrastrukturer
E-post

Altinn

Offentlige portaler med «minside» funksjonalitet



Mer enn teknologi



Kontakt og reservasjonsregister 

Det etableres register over digital 

kontaktinformasjon og reservasjon med tilhørende 

infrastruktur. Difi er behandlingsansvarlig.

Innbyggerne vedlikeholder selv opplysningene i 

registeret.

Opplysningene i kontaktregisteret tilknyttet ID-

porten kan utleveres til og gjenbrukes i register 

over digital kontaktinformasjon.

Fra eForvaltningsforskriften



Innholdet i registeret

Den informasjonen som 

finnes nå er:
E-postadresse

Mobilnummer

Reservasjonsstatus

Om du har valgt digital 

postkasse

Adresse til digital postkasse





Tall om ID-porten

https://www.difi.no/artikkel/2015/06/statistikk-om-id-porten



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




