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ALTINN II

Nye muligheter for samhandling og samspill i 

offentlig sektor 

• Altinn skal være en fleksibel løsning som kan møte dagens 

forvaltningsmessige og tekniske krav men også endrede 

forvaltningsmessige og tekniske krav som oppstår i framtiden.

• Løsningen skal framstå på en slik måte at den legger 

grunnlaget for å kunne tas i bruk av tjenesteeiere i offentlig 

sektor, og at Altinn på en slik måte bidrar i virksomhetenes 

strategiske måloppnåelse. 

• Altinn-løsningen skal være slik at det er mulig for brukerne å 

utføre prosesser der tjenester fra ulike offentlige virksomheter 

inngår, dvs samhandling på tvers av etater og tjenesteeiere.



Hva skal Altinn II-satsingen gi

• Forbedringer av eksisterende typer av 

sluttbrukertjenester

• Nye typer sluttbrukertjenester

• Rammeverk for samhandling skal bygge ”rom” hvor 

ulike aktører kan samhandle. 

• Ny tjenesteutviklingsløsning som tillater mer effektiv 

utvikling, test og produksjonssetting av tjenester i 

Altinn.

• Forbedringer knyttet til sikkerhet, signering og 

kryptering

• Ny teknisk plattform: standardløsninger, 

tjenesteorientering
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Tjenestetyper 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

Samhandlingstjeneste (eDialog/eForvaltning) (versjon2)

‒ Flere tjenester, både forhåndsdefinerte og hendelsesstyrte.



Altinn er to løsninger (minst…)

Tjenesteutviklingsløsningen

Sluttbrukerløsningen

(i Altinn-portal)



Altinn blir en felles utviklings- og kjøreplattform for 

elektroniske tjenester for det offentlige

• En spesialisert tjenesteutviklingsløsning tilrettelagt for 

fagpersoner

– Spesialisert ift. Altinn sine tjenestetyper

• En tilpasset tjenestemotor for å kjøre tjenestene

– Sikkerhet og sporing

– Oppbevaringsløsning

– Integrasjon mot brukere og etater

• Koble sammen tjenester fra flere etater i prosesser for 

brukerne

• Frikobling mellom tjenestemotor og Altinn-portalen

– Etatene kan velge selv hvor tjenester presenteres
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Løsningsarkitektur – Konseptuell datamodell
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Typisk systemskisse for en tjenesteeier som 

benytter Altinn i dag
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Altinn løser noe av det som etatene 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

• Brukerstøtte for eksterne brukere

• Arbeidsflate og oppbevaringsløsning for eksterne 

brukere
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Den nye Altinn-løsningen kan gjenbrukes på flere 

nivåer

• Offentlige etater kan utvikle, forvalte og presentere sine 
elektroniske tjenester innen Altinn sitt tjenestespekter

– Løsningen er optimalisert ift. dette

• Tjenestene kan benyttes uavhengig av Altinn-portalen

• Tjenestene kan benyttes uavhengig av hverandre

– Må ikke bruke innsending for å bruke melding

• Enkelttjenester kan settes sammen til samhandlingstjenester

• Tjenester på lavere nivå i Altinn kan også gjenbrukes, f.eks. 
autentisering, brukerarkiv, varsling



Arkitekturmål for Altinn

1. Sikre at Altinn ivaretar sin rolle i den offentlige IKT-politikken og 

det offentlige IKT-landskapet

2. Sluttbrukerfokus

3. God driftbarhet og høy tilgjengelighet, inkludert skalerbarhet

4. Kontinuitet for tjenestene og hensiktsmessig gjenbruk av 

eksisterende løsning

5. Minimalisere konsekvenser av teknologiendringer

6. Mulighet for å konkurranseutsette deler av løsningen

7. Effektiv utvikling og vedlikehold av nye tjenester

8. Møter behov fra ulike interessenter

9. Ivareta krav til informasjonssikkerhet
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Overordnede arkitekturprinsipper for Altinn

1. Etablering av Altinn ved gjenbruk

2. Bruk av standardløsninger

3. Lagdelt og tjenesteorientert

4. Bruk av åpne standarder

5. Web-basert brukergrensesnitt og støtte for alle typer brukere

6. Samordning og gjenbruk av offentlige grunndata

7. Tilgjengelighet og robusthet i drift

8. Effektivt vedlikehold av tjenester

9. Tilgang basert på tjenestelige behov

10. Sensitiv personinformasjon skal kunne håndteres



Løsningsarkitektur – Referansemodell for 

dokumentasjon av arkitektur i Altinn
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Takk for oppmerksomheten


