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IKT-utviklingen i Norge til nå…

Offentlige virksomheter har gjort mye hver for 

seg

Norge ligger langt

fremme internasjonalt

430 kommuner og

341 statlige etater tar

egne IT-beslutninger



Fornyingsministerens
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Et godt møte
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Virksomhetsarkitektur

En sammenhengende helhet 

av prinsipper, metoder og 

modeller som benyttes i 

planlegging og realisering av 

virksomhetens organisering, 

forretningsprosesser, 

informasjonssystemer og 

infrastruktur. (Langhors et al 

2009).



Arkitekturarbeid

Lokale arkitekturaktiviteter
Virksomhetsarkitektur

Nasjonal arkitekturaktiviteter
Arkitekturprinsipper
Veiledning
Standardisering
Budsjettprosesser

Ledelse
Projektledere

Udviklere & testere

Drift

Projekter
Anskaffe og utvikler 
løsninger.
Definere projektkrav.
Anvende felles krav.
Gi forslag til nye felles krav.

Katalog med
fællesoffentlige
arkitekturkrav

Katalog med
fællesoffentlige
arkitekturkrav

Katalog med
fællesoffentlige
arkitekturkrav

Sektorvise arkitekturaktiviteter
Sektorarkitektur
Standarder
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Felleskomponenter
Komponenter i denne sammenheng defineres 

til å være avgrensede deler av en IT-løsning (for 

eksempel de ulike delene som danner et IT 

system). Disse delene kan være programvare, 

maskinvare, databaser osv. En komponent kan 

være sammensatt av flere komponenter, men 

felles for alle komponenter er at de har et 

definert grensesnitt mot andre komponenter.

og som kan sambrukes eller gjenbrukes i og 

med ulike offentlige virksomheters

IT-løsninger

Felleskomponenter kan være sammensatt av 

flere komponenter eller også være frittstående 

komponenter.



Altinn



Altinn II

Altinn II versjonen 1.0 leveres 1. kvartal 2010
Modularisering og ny teknisk løsning

Skjemamotor

Formidlingstjeneste

Tjenesteutviklingsløsning

Altinn II versjon 2.0 leveres 4. kvartal 2010
Samhandlingstjeneste

Ny innsynstjeneste

Ny sikkerhetsløsning

Altinn II versjon 2.1 leveres i februar 2011
Avanserte innsendingstjenester



MinID

Offentleg eID på sikkerheitsnivå 3

Noregs raskast veksande eID

2 millionar brukarar (april 2010) 

2 millionar innloggingar i mars 2010

Enkel å bruke

Sikker



MinID bruksområde i dag (utval)
Teneste Tenesteeigar

Innlevering av sjølvmelding og skatteoppgjer, skattekort Skatteetaten

Søke lån og stipend, betalingsutsetting, fastrente Lånekassen

Meldekort, Pensjon, Arbeid, Ubetalingar Nav

Få oversikt over pensjonen din Norsk Pensjon

Melde adresseendring Posten

Energimerking av bygg NVE

Ei rekke kommunale skjema 120 kommunar

Vigo (søknad til vidaregåande opplæring) Fylkeskommunane

Samordna Opptak (søknad til høgare utdanning) Universitet og 

høgskule

Altinn Brønnøysundreg.

Melde bivirkningar av medisin Statens 

legemiddelverk

Tilgang til MiSide Difi



ID-porten

Autentisering, pålogging

Etablert i dag med MinID (nivå 3)

Kontrakter inngått med Buypass og

Commfides (nivå 4) e-ID

eID på Nasjonalt ID-kort kommer (nivå 4)

Signering - og verifisering av signerte dokumenter

Kryptering og dekryptering

Som skal være ende til ende



Felles infrastruktur for eID i offentlig sektor
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IKT-standarder for offentlig sektor
Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor

I tillegg til obligatoriske og anbefalte standarder

inneholder referansekatalogen informasjon om 

standarder som er foreslåtte, men som enda ikke er 

vurderte (under observasjon), og standarder som er 

under utfasing. 

Standardiseringsrådet gir anbefaling til FAD

Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning 1.1.2010

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

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


Standardiseringsportalen

http://standard.difi.no
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Hva er et arkitekturprinsipp?
Grunnleggende krav som skal følges når en 

analyserer, designer, utvikler og tester IKT-

løsninger (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 formål

Økt brukerorientering

Økt kostnadseffektivitet



Prinsippenes virkeområde

Ved utvikling av nye IKT-løsninger

Ved vesentlig ombygging av eksisterende IKT-

løsninger

Obligatoriske for statlig sektor
Rundskriv P 3/2009

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
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Skatteetaten – SLI/OU/rf

2

6

eDialog : Utgangspunktet….

26

Petter Person: 

Hei du -

jeg lurer på noe. 

- Hvordan gjør jeg…

Oda Offentlig: 

Hei – jeg vet det

Men vil ikke si det…

Du får lete oppi her…



Skatteetaten – SLI/OU/rf

.. Visjonen

Petter Person: 

Hei du -

jeg lurer på noe. 

- Hvordan gjør jeg…

Oda Offentlig: 

Her er SkatteDialogen din.

Den forklarer deg hva du skal gjøre

Og gir deg mulighet til å gjøre det…

Enkelt og greit – på nettet



Eksempel eDialoger
Noen aktører Ansvarlige depter

Dødsfall Justis: Domstolsadministrasjonen, tingrett/ byfogd

NAV, Skatteetaten 

Helse: sykehus/helseforetak

Kommuner: sykehjem/lege, gravferdsadm.

JD, FIN, AID, HOD, KRD 

Nytt barn Skatteetaten, NAV, 

Helse: sykehus/helseforetak

Kommuner: lege, helsestasjon…

HOD, FIN, AID, KRD

Ny bedrift Brreg, Skatteetaten, NAV, ….. NHD, FIN, AID

Utlending UDI, NAV, Skatt, Politi, IMDI, kommunene, 

Lånekassen... 

AID, FIN, JD, KRD



eDialog skatt privat (Min skatt)

Skatteetaten – SLI/OU/rf

Skattekort Betale 

skatt

Selv-

angivelse

Gjøre opp

mellom-

værende

Motta 

skattekort 

Krav 

Forskudd-

skatt

RF 1088

Aksje-

oppgave

Endre 

selv-

angivelse 

Skatte-

oppgjør

Skatte-

konto

Søk om 

utsettelse

m svar

Her er  
hovedstegene 
med tilhørende 
tjenester

eKontakt

Prosessveiledning

Meldingsboks/arkiv

Regelverksinformasjon

Generelle tjenester

Tjenester tilknyttet steg:

Endre

skattekort/ 

be om 

frikort 

Motta

eBrev

eKlage

M Svar

Skatte-

beregning 

RF 1059

Aksje-

oppgave

Krav om 

restskatt

Motta 

RF 1088

Aksje-

oppgave

Motta 

selv-

angivelse 

Ny tjeneste

Eksisterende tjeneste



Andre felleskonsepter…

eAktør – valg av elektronisk kommunikasjon

eDag – elektronisk dialog med arbeidsgivere

eFaktura – motta elektronisk faktura i offentlige 

virksomheter

Peppol – internasjonal infrastruktur for 

elektronisk handel



Etablert 01.01.2008 
Statsråd Rigmor Aasrud:

Forvaltningsutvikling

Ledelse og medarbeiderskap

Opplæring og formidling

Offentlige anskaffelser 

Kommunikasjon

IKT styring og samordning 

IKT utvikling og forvaltning 

Difi

Difis visjon: 

Utvikling gjennom 

samarbeid

Difi: 

– Fremskaffer kunnskap

– Gir råd

– Bidrar til fellesløsninger 

– Leverer tjenester 

IKT HAR ET 

UUTNYTTET 

POTENSIALE!



Veiledningsopplegg

Veiledningsopplegget skal sikre 
etterlevelse av forvaltningsstandarder, 
arkitekturprinsipper og bruk av 
felleskomponenter i statlige IT-prosjekter.

Veiledningsopplegget skal innrettes for å 
sikre høyere kvalitet og bedre 
ressursutnyttelse i gjennomføring av alle 
faser av store og/eller strategisk viktige 
IT-prosjekter. 



Prosjektveiviseren

http://prosjektveiviseren.no




