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Drøm nr. 1 – Foren kreftene 

 

• Slutt å lage kunstige skiller mellom 
næringslivs- og innbyggertjenester! 

 

• Slutt å bygge parallelle infrastrukturer - sats 
på felleskomponentene 

 

• Forén kreftene på tvers av etater og 
forvaltningsnivåer  - kort sagt: styrk 
samarbeidet innen digitaliseringsarbeidet 
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Tid brukt på skatteinnrapporteringer 

2600 130 110 

59 87 175 



Vi spurte næringslivet om å 
anslå hvor mye tid de sparer 
på et gjennomsnittlig Altinn-
skjema 

18% svarte 

mellom 

30-59 min. 

21% svarte 

1 time eller 

mer 

39% svarte mellom 

10-39 min. 

21% svarte 

Under 10 

min. 



Søknad om personlig sertifikat for sjøfolk 
 

Fra 50 papirskjemaer  
til én Altinn-tjeneste 
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Selv om vi har mye å være stolte av – 
  
det er langt igjen til drømmeland! 



Drøm nr. 2  - Altinn som 
PaaS/Tjenestehotell 
 

• Tjenesteutvikling skal bli enklere, raskere 
og mer effektiv 
 

• Opprettelse og produksjonssetting av 
tjenester uten bistand fra AAS 
 

• 24/7/365 - Deploy uten nedetid   
 

• Ytelse, skalerbarhet, sikkerhet 
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Drøm nr. 3  - Åpent – enkelt - kraftfullt 

 

• Portaluavhengighet – app’er – datasystemer 
kort sagt: Altinn der du er 
 

• Leveres i november – 13.3  
og utvides i 2014 
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RISIKO!  

Åpningen av Altinn-plattformen kan føre til mindre fokus 

på utvikling av generiske felleskomponenter. 



• Tjenesteutviklingsløsningen (TUL), 
regelmotoren og Altinn Presentation Engine 
må  videreutvikles for å kunne innfri kravene 
fra brukerne og tjenesteeierne 
 

 

 

 

• Nye grensesnitt åpner for helt nye 
brukeropplevelser 
 

• ELMER 3-retningslinjene tilpasses 
mobile plattformer og responsivt 
design 
 

 

 

Drøm nr. 4 - Brukerfokus 
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RISIKO! Åpningen av Altinn-plattformen kan utfordre 

fordelen med felles og ensartet brukergrensesnitt (ELMER) 



Drøm nr. 5 – SERES som nasjonal                    
felleskomponent 

• «Semantisk interoperabilitet» har hele tiden 
vært en hjørnestein i Altinn 
 

• Forutsetning for at maskiner skal kunne 
snakke sammen 
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Drøm nr. 7 – Forståelse for ABC for  
                      vellykket e-forvaltning 
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Teknisk interoperabilitet 
Sømløst samspill mellom IKT-systemer (Altinn-plattformen) 

Semantisk interoperabilitet 
Felles definisjoner og forståelse av data (SERES) 

Organisatorisk interoperabilitet 
Samarbeid mellom parter (Altinn-samarbeidet) 

Juridisk interoperabilitet 
Enhetlig lovverk på tvers av sektorer 

Politisk kontekst 
Sammenfallende mål og prioriteringer 



Den viktigste digitale drømmen er uforandret på 10 år 
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“Interoperability means 

working together - 

collaboration of 

systems, services and 

people.” 
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