
  

 

INVITASJON TIL FAGLIG DISKUSJON OM ALTINNs FORSLAG TIL NY STRATEGI 

Bakgrunn: 

Altinn/Brønnøysundregistrene har nylig lagt frem et forslag til ny strategi. Strategien er ambisiøs. 

Både ved at den utvider målgruppen til å omfatte kommunesektoren, påtar seg en større rolle som 

pådriver for digitaliseringen i offentlig sektor, og ved i større grad  å åpne plattformen for private IKT-

leverandører. I tillegg vil finansieringen av moderniseringen av plattformen være betydelig. 

Næringsdepartementet har nå sendt forslaget ut til høring med svarfrist 11. mars 2016. 

NorStella inviterer nå alle høringsinstanser (og andre) til et åpent møte hvor en på faglig grunnlag 

kan drøfte forslaget, og hvilke konsekvenser det vil ha for digitaliseringen av offentlig sektor, Ikke 

minst for andre etaters strategier, og for private leverandørers samarbeid med Altinn og deres 

tjenesteeiere. 

Møtet i seg selv vil ikke konkludere, men debatten og diskusjonene vil l kunne gi vesentlige innspill 

til de enkelte etaters egne høringssvar. 

Opplegg: 
 
Vi vil kjøre en ren debatt-form hvor vi inviterer 4-5 av deltagerne til en «spørsmål og svar runde» for 
hvert av hovedtemaene Rolle, Strategi og Forretningsmodell. Deltagerne vil bli plukket ut på forhånd 
blant de påmeldte etter avtale med dem. Vi vil også sette pris på om noen av dere i forkant meldt seg 
som debattdeltagere. Angi da hvilket tema dere vil stille opp på. Debattleder blir Arild Haraldsen. 
 
Påmelding innen 1. februar. 
 
Møtet vil finne sted hos Statistisk Sentralbyrå i Akersv 26 (veibeskrivelse) fredag 5. februar 0900 – 

1300. Enkel lunsj serveres. 

Problemstilling: 

Vi har strukturert problemstillingene ved hjelp av de tre begrepene Rolle, Strategi og 

Forretningsmodell: 

Rolle: beskriver hvilken rolle Altinn skal ha i forhold til både andre etater, og i forhold til private IKT-

leverandører. 

 Bør Altinn kun være register- og informasjonsforvalter, samt som transportstruktur for den 

offentlige infrastruktur?  

 Skal Altinn innta rollen som sentral aktør for registerhåndtering, informasjonsforvaltning og 

semantikk for hele den offentlige sektor?   

https://www.google.no/maps/dir/''/ssb/@59.9220494,10.7428303,16z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x46416e653a265e85:0x56409f7ce981c451!2m2!1d10.747209!2d59.922068


 Skal Altinn være hele offentlig sektors samhandlingsplattform?  

 Hvilket ambisjonsnivå bør Altinn legge seg på med hensyn til fremtidige behov hos brukerne og 

forvaltningen?  

 Hvordan bør forvaltningen av Altinn innrettes overfor andre offentlige virksomheter slik at det 

sikres et godt skille mellom Brønnøysundregistrenes roller som forvalter av Altinn-løsningen, 

konsulent ved tjenesteproduksjon og leverandør av IKT-tjenester?  

 Hvordan skal profileringen av merkevaren Altinn utvikles videre? Bør Altinn være et synlig 

merkenavn for sluttbrukerne (privatpersoner og virksomheter) eller være "transparent" og 

integrert i de offentlige virksomhetenes egne løsninger?  

Strategi: er noe som sier hvilken posisjon en skal ha til "konkurrenter". I denne sammenheng spesielt 

forholdet til øvrige felleskomponenter, og i forholdet til private leverandører. 

  Hvordan kan Altinn på en best mulig måte samvirke med andre nasjonale felleskomponenter 
og IKT-systemer?  

 Altinn er en av flere felleskomponenter. Skal disse ha et felles regime eller fortsatt driftes og 

utvikles hver for seg? Hvis sentralisert, er det da Altinn, Difi eller SKATE som skal være 

samordningsinstans? 

 Hvordan skal en unngå parallelle investeringer av infrastruktur og tjenester i det offentlige?  

 Hvordan kan Altinn best mulig stimulere til utvikling og innovasjon sammen med IKT-

næringen som en åpen plattform? 

  Hva må til for å tilrettelegge Altinn slik at små og store aktører i IKT-leverandørindustrien 

skal kunne utvikle egne løsninger for offentlig sektor som bygger på, eller integreres mot, 

Altinn? 

  Hvilke tjenester skal Altinn selv ha enerett på og utvikle, og hvilke tjenester skal utvikles i det 

åpne leverandørmarkedet?  

  Hvilken rolle og ambisjon skal Altinn ha som partner for innovasjon i næringslivet?  

 Hvordan kan en eventuell rolle avgrenses slik at den ikke konkurrerer med private utviklere 

av IKT-løsninger?  

Forretningsmodell: sier noe om hvilken verdi en skal skape for sine kunder. 

 På hvilken måte kan kommunene involveres i Altinns styringsstruktur?  

 Hvilke prioriteringer bør forvaltningen gjøre ved innlemmelse av ny funksjonalitet og nye 

tjenesteeiere eller tjenester?  

 Tendensen går i retning fra skjema til temabaserte tjenester. Hvilket forhold og rolle skal 

dagens tjenesteeiere ha i en slik utvikling?  

 Bør Altinn også være en aktør for det private næringsliv?? Bør Altinn være en konkurrent 

nasjonalt og internasjonalt for private leverandører?  

 Hvilke behov for tjenesteutvikling skal ivaretas og for hvem, i den kommende 5 - års 

perioden?  

 Bør kommunesektoren være en målgruppe for Altinn? I så fall på hvilke områder? 

Fasilitator: Arild Haraldsen 

Dette arrangementet har kommet i stand gjennom et samarbeid mellom NorStella og Semicolon ngo 

med støtte fra Norsk Forskningsråd: 



Semicolon ngo er en videreføring av det forskningsprosjektet som har bidratt til å belyse de 

utfordringer som offentlig sektor har i forhold til elektronisk samhandling, og å bidra til å overkomme 

de hindringer en ser, se www.semicolon.no.  

NorStella er en uavhengig stiftelse som arbeider for elektronisk samhandling ved bruk av åpne, 

internasjonale standarder, se www.norstella.no.  

Arrangementet har fått arrangementsstøtte fra Norges Forskningsråd 

 

http://www.semicolon.no/
http://www.norstella.no/
http://www.forskningsradet.no/

