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Hva er felleskomponenter? 

Komponenter 
Avgrensede deler av en IT-løsning, som 

programvare, maskinvare, databaser e a.  

 

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. 



Hva det handler om 

Direktoratet for forvaltning og IKT 



Noen digitale tjenester 

Dato Direktoratet for forvaltning og IKT 



Gjeldende føringer 

 

Dato Direktoratet for forvaltning og IKT 



Krav til digitaliseringsarbeidet 

 

Digitaliser virksomhetens  

tjenester 

 

Det er et mål at forvaltningens kommunikasjon  

med innbyggere og næringsliv på sikt skal  

være nettbasert.  

 

På kort sikt skal virksomheten som et minimum  

tilgjengeliggjøre for eksterne brukere alle  

relevante søknader, skjemaer og  

rapporteringer for digital utfylling  

og digital innsending. 
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Digitale tjenester – ulike ambisjonsnivå 

 

1. Skjema på 
nett 

2. Enkle 
interaktive 
tjenester  

3. Interaktive 
tjenester 
integrert med 
interne 
systemer 

4. 
Samhandling 
med andre 
virksomheter 
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Kompleksitet / gevinstpotensial 



Trinn 1: 
 

Enkel informasjon på 

internett 

 

Generell informasjon om 

etaten og dens tjenester 

Trinn 2: 
 

Målgrupperettet 

kommunikasjon 

 

Presentasjon av 

informasjon og enkle 

interaktive tjenester 

Trinn 3: 
 

Individuell tilpasset 

kommunikasjon 
 

(Vertikal integrasjon) 

 

Tjenester som tilbyr 

brukerne å legge inn og 

hente ut informasjon, 

tilrettelagt for den enkelte 

bruker. Tjenesten er 

knyttet til interne IT-

systemer i etaten (vertikal 

integrasjon). 

Trinn 4: 
 

Samhandling med 

andre virksomheter 
 

(Horisontal integrasjon) 

 

Tjenester som krever 

organisatorisk og teknisk 

samhandling mellom flere 

etater eller virksomheter 

(horisontal integrasjon). 

Tjenesten kan for 

eksempel hente 

data/deltjenester fra 

andre virksomheter og 

presentere dette som én 

tjeneste. N
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Kompleksitet (og kostnad) 

Kilde: St.meld. nr. 17 (2006-2007): Eit informasjonssamfunn for alle 



Skjema på nett Generell tjeneste Individuell tjeneste Avansert individuell 

tjeneste 



Proaktiv tjeneste Skjema på nett Generell tjeneste Individuell tjeneste Avansert individuell 

tjeneste 



Tjenestenes potensial: 



Tjenestenes fordeling: 

2 15 65 95 597 

Skjema på nett Generell tjeneste Individuell tjeneste Avansert individuell 

tjeneste 

Proaktiv tjeneste 



Skjema på nett 
Digitale  

tjenester 

597 

177 



Fordeling pr. 

virksomhet 





Tilbake til byggeklossene 

Komponenter 
Avgrensede deler av en IT-løsning, som 

programvare, maskinvare, databaser e a.  

 

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. 



Felleskomponentene skal og må fungere sammen 

Felles ”byggeklosser” for å 

kunne utvikle elektroniske 

tjenester. 

Eksempelet Selvangivelse: 

eID + Altinn + Folkeregisteret 

Folkeregisteret 



Viktige komponenter i offentlige digitale tjenester 

Fellesløsninger 

Felles løsning for eID 

Altinn som teknisk plattform 

Digital postkasse 

 

Offentlige grunndata og registre  

Folkeregisteret 

Enhetsregisteret 

Matrikkelen 

Kontaktregister og reservasjon 

20 



Nasjonale felleskomponenter 

21 



ID-porten og eID 

Noen problemstillinger 

 

Høyere utbredelse  

av eID nivå 4 

 

Aktuell videreutvikling 

Virksomheter 

Ansatte 

Utenlandske 

Anonyme 

Kryptering 

Signering 

Mobile løsninger 

 



ID-porten – og kontaktregister med reservasjon 



Altinn 

Viktig motor i  

digitaliserings- 

arbeidet 

 



Altinn 

Viktig motor i  

digitaliserings- 

arbeidet 

 

Tilbyr sentrale  

tjenester i en  

digital infrastruktur 
 

Sluttbrukertjenester 

Portal 

Meldingsboks 

 

Tekniske tjenester 

Innsending 

Meldinger 

Samhandling 

 



2014 
Platform as a Service 

Altinns eget veikart 



Altinn 

Noen aktuelle  

problemstillinger 

 

Hva skal Altinn  

være, for hvem? 

Hvordan skal man  

videreutvikle Altinn, 

og hva? 

Hvordan skal  

Altinn samspille  

med andre felles- 

komponenter? 
 



Digital postkasse 
 

Innbyggerne og bedrifter får 

én sikker digital postkasse 

innbyggere kan reservere seg 

obligatorisk for næringslivet 

varsel på sms eller e-post  

trygg innlogging  
 

 

 

 

2

8 



Digitaliseringsrundskrivet pkt 1.2 

Sikker digital post til  

innbyggere 

 

Register over digital  

kontaktinformasjon  

og reservasjoner 



 

Forvaltningsloven  
Prop. 116 L (2012-2013), JD 12. april 2013  

Hovedinnhold: post fra forvaltningen  
kan sendes digitalt med mindre mottaker 
har reservert seg.  
Ikke reservasjonsrett for næringslivet 

 

eforvaltningsforskriften 
Regulerer sikker digital post og 
reservasjon mv 

7-dagersregelen fjernet fra 
eforvaltningsforskriften 

 

30 

Regelverksendringer er gjort 



Sikker digital post til innbyggere er underveis 

Direktoratet for forvaltning og IKT 



Sikker digital posttjeneste 

Direktoratet for forvaltning og IKT 



Igjen – hvorfor jobber vi med felles løsninger? 

 



Data og registre inngår i tjenestene 

Digitaliseringsrundskrivet punkt 1.1: 

Felles offentlige registre:  
- Folkeregisteret 
- Enhetsregisteret 
- Matrikkelen 

 

Digitaliseringsrundskrivet punkt 1.4: 

Virksomheten skal gjøre egnet 
informasjon tilgjengelig i 
maskinlesbare formater 

Nye fagsystem eller oppgradering 
eksisterende fagsystem skal legge 
til rette for at data kan gjøres 
tilgjengelig i maskinlesbare 
formater 

Virksomheten skal følge 
Retningslinjer ved tilgjengelig-
gjøring av offentlige data 

 



Grunndataregistrene 

Noen aktuelle  

problemstillinger 

 

Hvordan øke bruken? 

Hvordan sikre datakvaliteten? 

Hvordan sikre robuste 

løsninger med høy ytelse? 

 

Hvor skal nye data ligge?  

I hvilket register? 

 

Pris- og finansieringsmodeller 
 



Grunndataforvaltningen 

Mange muligheter  

og inspirasjonskilder 

 

Kataloger over offentlige data 

Metadata (jf SERES) 

Standardiserte grensesnitt  

for oppslag og uthenting  

av data, og/eller en felles 

datauthenter og –fordeler 

Lovpålagt gjenbruk av data 

Gratis tilgang til data 

Forenklet lov- og regelverk 
 



Så hva gjør vi i Norge? 

Samordning på tvers 

Det nye statssekretærutvalget 

Departementsutvalget 

Skate – og arbeidsgrupper 

Andre fora 

 

Rundt hver enkelt komponent 

Sektor- og linjestyring 

Forvaltningsregime rundt den  

enkelte komponent 

Direktoratet for forvaltning og IKT 



Skate 

Skate skal blant annet 

gi råd om tiltak og investeringer 

på IKT-området  

sikre tjenesteeiermedvirkning 

knyttet til digitalisering og 

utvikling av nasjonale  

IT-løsninger  

utarbeide anbefalinger 

 

Aktuelle tema 

finansiering, styring og 

organisering av fellesløsninger   

felleskomponenter 

IKT-standarder og arkitektur 

Medlemmer av Skate  

Felleskomponentforvalterne 

Brønnøysundregistrene 

Skattedirektoratet 

Statens kartverk 

Difi 

Andre medlemmer (tjenesteeiere) 

KS/KommIT  

NAV 

Helsedirektoratet 

Politidirektoratet 

Lånekassen 

Statistisk sentralbyrå 

 

 

 

 

 

Direktoratet for forvaltning og IKT 

Skate er et strategisk samarbeidsråd sammensatt av 

toppledere på virksomhetsnivå. Skate skal behandle 

aktuelle saker relatert til digitalisering av offentlig sektor. 



Hvem er Skate? 

Lars Peder Brekk, 

Brønnøysundreg. 

Joakim Lystad, 

NAV 

Ingelin Killengreen,  

Difi 

Hans Henrik Scheel,  

Statistisk sentralbyrå 

Marianne Andreassen, 

Lånekassa 

Reidar  

Humlegård, 

POD 

Anne Katrine Frøstrup, 

Statens kartverk 

Bjørn Guldvåg,  

Helsedirektoratet 

Hans Christian Holte 

Skattedirektoratet 

Arild Sundberg, KommIT 



Skates fokus 

Skate konsentrerer sin innsats om nasjonale 

felleskomponenter i den digitale infrastrukturen  

 

Skate skal ta et strategisk styrende ansvar 

ta et felles ansvar for å lykkes med infrastrukturen 

ta et felles ansvar for at felleskomponentene fungerer i 

sammenheng 

legge helhetlige rammer for forvaltning og 

videreutvikling av felleskomponentene 

beskrive et felles veikart for å synliggjøre 

sammenhenger og skape forutsigbarhet 

Direktoratet for forvaltning og IKT 



Utfordringsbildet – før veikartarbeidet 

Blant annet 

Tjenesteeiere har behov som ikke blir dekket   

Felleskomponenter etablert tilfeldig 

Utnyttet forskjellig 

Forvalter styres ikke i forhold til rollen 

Stor variasjon i måten IT-styringen skjer fra etatsstyrer, 

men få klare målformuleringer 

Manglende tverrdepartemental samordning / styring 

Ulike finansieringsmodeller og vanskelig å få finansiert 

fellessatsinger 

Videreutvikling og forvaltning sees ikke i sammenheng 

Direktoratet for forvaltning og IKT 



Mandat for veikartarbeidet 

Direktoratet for forvaltning og IKT 
Skate – Sak 30-2013 

Lysbilde 1 av 5 



Arbeidsgruppas rapport 

Utfordringsbilde 

Målbilder 

Kartlegging og funn 

Tjenesteeiernes behov og 

planer for digitale tjenester 

Forvalternes utviklingsplaner 

Hovedfunn 

Forslag videre arbeid 

Tilnærming 

Tiltak på kort sikt 

Direktoratet for forvaltning og IKT 



Arbeidsgruppas rapport 

Utfordringsbildet 

 

 

 

 

 

Direktoratet for forvaltning og IKT 



Arbeidsgruppas rapport 

Målbilder 

 

 

 

 

 

Direktoratet for forvaltning og IKT 



Arbeidsgruppas rapport 

Strategier og utviklingsplaner  

hos tjenesteeierne 

 

 

 

 

 

Direktoratet for forvaltning og IKT 



Arbeidsgruppas rapport 

Tjenesteeiernes 

behov 

 

 

 

 

 

… men også  

 andre behov  

  er kjent… 

Direktoratet for forvaltning og IKT 



Arbeidsgruppas rapport 

Strategier og utviklingsplaner 

hos forvalterne 

 

 

 

 

 

Direktoratet for forvaltning og IKT 



Arbeidsgruppas rapport 

Utviklingsplaner 

hos forvalterne 

 

(de facto  

 «veikart») 

 

 

 

 

 
Direktoratet for forvaltning og IKT 



Arbeidsgruppas rapport 

Funn 

 

 

 

 

 

Direktoratet for forvaltning og IKT 



Arbeidsgruppas rapport 

Funn 

 

 

 

 

 

Direktoratet for forvaltning og IKT 



Arbeidsgruppas rapport 

Forslag til  

tilnærming  

i et videre  

arbeid 

 

 

 

 

Direktoratet for forvaltning og IKT 



Arbeidsgruppas rapport 

Forslag til tiltak 

 

 

 

Direktoratet for forvaltning og IKT 



Arbeidsgruppas rapport 

Forslag til tiltak - sammenhenger 

 

 

 

 

 

Direktoratet for forvaltning og IKT 
Tid 



Arbeidsgruppas rapport 

Skates behandling av 

rapporten 

 

 

 

 

 

Direktoratet for forvaltning og IKT 

Gjør det 

første først 

Takk for godt 

utført arbeid 

Vi stiller med 

ressurser 

Dette er det 

viktigste av 

det vi driver 

med 



Videre arbeid 

Skate 

Fortsetter med 

veikartarbeidet  

og andre tiltak 

 

Like viktig 

Arbeidet som gjøres i 

virksomhetene og 

sektorene  

Direktoratet for forvaltning og IKT 




