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Autorisasjonsnav for framtida
Administrasjon av roller og rettigheter i Altinn har blitt enklere, men 
skal ytterligere forbedres med nye autorisasjonskilder og effektiv 
tilgangsstyring.

Oversikt over hvem som bruker dine data
Altinn vil samle oversikten over tilgangen til dine data igjennom lovbestemte 
rettigheter, delegerte rettigheter og midlertidig tilgang gjennom samtykke.
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• Flere grunndatakilder for autorisasjon

• Rettighetsforespørsler

• Selvbetjent tjenesteutvikling

• Brukerstyrt samtykke

• Informasjon om autorisasjoner
tilgjengelig for forvaltningen (KoFuVi)

Framtidas Altinn Autorisasjonsnav



Altinn benytter i dag grunndata fra

Enhetsregisteret

− Roller og varslingsadresser

• Folkeregisteret 

− Roller og familietilknytning

Vil i framtida også benytte

AA-registeret

− Arbeidsforhold og yrke

• Folkeregisteret

− Vergemål 

Flere grunndatakilder for autorisasjon
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• Brukerorientert tilgangsstyring

• Utnytter hva det offentlige vet om deg

• Effektivt og enkelt

Rettighetsforespørsler



Rettighetsforespørsel 6



Rettighetsforespørsel 7



Rettighetsforespørsel 8



Rettighetsforespørsel 9



• Altinn Tjenester 3.0 vil realisere frittstående 
og selvbetjent tjenesteutvikling

• Det blir enklere å definere tilgangsregler for tjenester

• Regler og tjenester kan registreres med bruk av APIer

• Legger til rette for knytning av reglene mot datakatalog 
og apikatalog.

Selvbetjent 
tjenesteutvikling



• Samtykkeoversikt

• Samtykkelogg – bruk av data

• Samtykke på forhånd

Brukerstyrt samtykke
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• Lovbestemte rettigheter

• Delegerte rettigheter

• Midlertidig tilgang gjennom samtykke

Oversikt for brukeren

NOKIOS 2017 - For å dele må vi ha tillatelse |  Andreas Rafaelsen 02.11.2017

















• Altinn vil samle logg over deling og bruk av 
data:
• Etter samtykke
• Hjemlet i lovverk

• Knytning til datasett i datakatalogen

Oversikt over data som deles
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Autorisasjonsnav for framtida
• Et skritt nærmere «once only» 
• Legger til rette for proaktive tjenester
• Effektivisering

Oversikt over hvem som bruker dine data
• Tillitt
• Gjenbruk og samhandling
• Innovasjon
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Takk for meg
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