
Innbyggerdialog basert på Altinn
og ID-porten

Velkommen til workshop!
Nokios, 31.10.2017



Hvem er vi og hva skal vi gjøre i workshopen?

HVA HVORFOR HVORDAN

Dere skal få innsikt i hvordan man lager
tjenester i Altinn – og se på det som et reelt alternativ



Hvem er dere?

2 og 2 - i 2 min hver
-Si hvem du er og hva du gjør

-Hvilken digital tjeneste er du mest 
fornøyd med i egen virksomhet? 

-Hva er mest utfordrende i ditt arbeid?



Agenda og kjøreplan

30 - 45 min 30 - 45 min 30 – 45 min

Gruppediskusjoner Gruppediskusjoner

30 – 45 min



Hva forventer vi av dere underveis?

o Spør hvis noe er uklart

o Engasjement – dette skal ikke 
være rene foredrag

o Bringe egne utfordringer til torgs 
inn i gruppediskusjonene

o Se etter løsninger



Hva er Altinn?

Erlend Oksvoll – Brønnøysundregistrene

Nokios 31. oktober 2017



Altinn er mer enn teknologi

Teknologi Prosess

Organisasjon

Produksjonsplattform

Infrastruktur for drift

Utviklingsplattform

Sluttbrukerapplikasjoner

Samarbeidet med 45 tjenesteeiere

Forretningsmodellen for Altinn

Samarbeid med IKT-bransjen

Styringsstrukturen for Altinn 

Leverandørsiden

Utviklingsprosesser

Forretningsprosesser

Driftsprosesser

Løsningene understøtter eksterne forretningsprosesser.

DIG HAR

TEKNOLOGIEN LEVERER

DIG FORVALTER



o Veiledning ved analyse og tjenesteplanlegging

o Kurs i tjenesteutvikling og rammeavtale for tjenesteutvikling

o Utviklingsverktøy

o Kjøremiljø for tjenester

o Samlinger for serviceledere, tjenesteutviklere «samarbeidet»
– et tjenesteutviklingsmiljø!

o Drift, kapasitet og monitorering

Hva tilbyr vi?



Person Offentlig

Offentlig

Virksomhet/BedriftBedrift

Person

Hva er hensikten med det vi driver med –
og hvem betjener vi ?



Altinn – Digital dialog med forvaltningen

Dialog

MELDINGSBOKS 
OG TJENESTER



Altinn-produkter

Tjenester

Autorisasjon

Infrastruktur

Integrasjon

Apper

PortalAPI



Tjenestetyper i Altinn

o INNSENDINGSTJENESTE
Skjema sendt inn fra bruker via Altinn til 
offentlig virksomhet

o MELDINGSTJENESTE
Informasjon sendes fra den offentlige 
myndigheten til brukers meldingsboks i Altinn

o INNSYNSTJENESTE
Offentlige registre og sakspapirer gjøres 
tilgjengelig via oppslag i Altinn.

o FORMIDLINGSTJENESTE
Grensesnitt for utveksling av store datamengder 
mellom etater eller fra næringsliv til etat

o SAMHANDLINGSTJENESTE
Flere skjema og tjenester presenteres for 
brukeren som en prosess.

o LENKETJENESTE
Bruk av Altinn for rettighetsstyring av tjenester 
som etaten har utviklet utenfor Altinn

Altinn iiSKD



Høyreklikk på bakgrunnen, velg «Formater bakgrunn», «Bilde…» og velg bildet du vil ha som bakgrunn

Hvordan bruke Altinn?



Sikker lagring

Spør der du vil
Bruk Altinn-portalen, ekstern 
skjemamotor/-applikasjon eller 
systemintegrasjon

Presenter der du vil
Meldingsboks, postkasse, 

«Din side» eller et helt
annet sted

Integrasjon mot
saksbehandlingssystem
… eller bare e-post/PDF

Bruk de delene du vil!

Tilgangsstyring
Hvem skal ha tilgang, og på vegne 
av hvem? Bruk ID-porten og/eller 

Altinns tilgangsdatabase



Driftslokasjon

Hardware

Operativsystem

Basisprogramvare

Integrasjon med baksystemer

Back-end (mellomvare, databaser etc.)

Brukergrensesnitt

Brukerstøtte

Realisering av en tjeneste

Hva trengs av
funksjoner og
støttefunksjoner? 

Gjøre/eie selv?

Kjøpe tjenester
av andre?



o Den offentlige enheten ønsker å motta søknader elektronisk
fra autentiserte sluttbrukere

o Søknadene skal importeres i Den offentlige enhetens
saksbehandlingssystem

o Når søknaden er behandlet, ønsker Den offentlige enheten
å sende elektronisk svar til sluttbrukeren, som får en varsling

o Etter 10 dager sendes svaret i posten, dersom sluttbrukeren ikke har 
åpnet det elektroniske svaret

o Oppetidskrav på 99,5 %

o Antatt årlig volum er 100.000 søknader

En tjeneste som skal realiseres



3 måter å løse oppgaven på



Driftslokasjon

Hardware

Operativsystem

Basisprogramvare

Back-end (mellomvare, databaser 
etc)

Brukergrensesnitt

Integrasjon med interne systemer

Brukerstøtte

Ingen bruk av Altinn

o Den offentlige enheten utvikler, 
drifter og forvalter tjenesten selv

o Full frihet i utforming

o Den offentlige enheten må selv 
forvalte en plattform for funksjonalitet 
og støttefunksjoner

Bruk av Altinn

Gjøre/eie selv



Internettsone

Site BSite A

Brannmur

SluttbrukerCall center

Mailserver

Lastbalanserer

Webserver Webserver

DB DB

Offsite backup

Integrasjonsserver

Overvåkning/
diagnose

Offentlig enhet 
X Intern sone

Saksbehandlingssystem

Brannmur



2. full bruk av Altinn

o Sluttbrukertjenesten utvikles
i Altinn

o Sluttbrukeren må gå til altinn.no for å
fylle ut søknader og lese svarene sine

Driftslokasjon

Hardware

Operativsystem

Basisprogramvare

Back-end (mellomvare, databaser 
etc)

Brukergrensesnitt

Integrasjon med interne systemer

Brukerstøtte

Bruk av Altinn

Gjøre/eie selv



Offentlig enhet 
X Intern sone

Saksbehandlingssystem

Sluttbruker

Brannmur



3. Noe bruk av Altinn

o Sluttbrukertjenesten
utvikles i Altinn

o Presentasjon av skjema og svarbrev 
utvikles uten Altinn

o Den offentlige enheten velger selv 
utforming av tjenesten

o Tilgang via egen portal

o Lagring og kontroll i Altinn

Driftslokasjon

Hardware

Operativsystem

Basisprogramvare

Back-end (mellomvare, databaser 
etc)

Brukergrensesnitt

Integrasjon med interne systemer

Brukerstøtte

Bruk av Altinn

Gjøre/eie selv



Sluttbruker

Brannmur

Webservere

Offentlig enhet 
X Intern sone

Saksbehandlingssystem



API gjør Altinn fleksibelt



o Benytte Altinn-funksjonalitet i annen portal

o Vise sluttbrukers innhold fra Altinn-meldingsboks

o Autorisasjon og samtykke via API

o Altinn er «usynlig» for bruker – felleskomponent som
tilgjengeliggjøres

o Ingen ekstra Innlogging – via ID-porten

Speiling av Altinn fra andre portaler



Ekstern portal «Speiling» av Altinn
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Tjenesteeier

etat.no
Kommune.no

Byggsaksløsninger

Dialog

Altinn plattform

Kjøremiljø og tilgang til offentlige
tjenester og Altinn ressurser

Innsyn
Fasade for Etatens Fagsystem

Innsendingstjeneste (Melding inn)
Send inn «Skjema»

Meld ut
Meldinger og varslinger

M
el

d
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gs
b

o
ks

http://www.etat.no/


Portal Mobile apps
Ekstern

sluttbrukerEksterne portaler

Intern API

Rest API WebService API 



o Samtykkeløsningen i Altinn gjør det mulig at sluttbruker kan samtykke til at 
data om dem kan deles mellom en datakilde (tjenesteeier) og 
en datakonsument (den som trenger data). Samtykke betyr i denne 
sammenhengen at brukeren gir en tredjepart midlertidig innsynsrett på et 
spesifikt datasett om brukeren som ligger lagret i tjenesteeiers database.

o Bruker vil kunne se hva de samtykker til å dele, hvem de deler data med, 
hvor lenge, og innenfor hvilken kontekst dataene skal brukes.

o Med brukerens samtykke vil datakonsumenten bli tildelt en tidsbegrenset 
lese-rettighet for en eller flere definerte ressurser representert ved 
tjenester i Altinn.

Samtykke i Altinn





Høyreklikk på bakgrunnen, velg «Formater bakgrunn», «Bilde…» og velg bildet du vil ha som bakgrunn

Hvordan utvikler man en tjeneste?



o Bygget på SharePoint (InfoPath Forms Services)

o Definerer tjenestevariabler, legger ved InfoPath-skjema, 
datamodell og rollekrav

o Ekstern portal benytter bare InfoPath som arkivvisning
på Altinn.no

o Migrerer til miljø ved at man bygger «pakker» 

o Selvbetjening i test, bestilling i prod

Tjenesteutviklingsløsningen (TUL)



o GitHub – Altinn-dokumentasjon for nysgjerrige sjeler

o Release party 13. november på MESH i Oslo

Ymse



Spørsmål?



Hva lærte vi nå?

Gruppe

https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=d0c4f952-5d98-4cb8-ac38-
67949d90df8b

https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=d0c4f952-5d98-4cb8-ac38-67949d90df8b


Vårt Altinn-arbeid

Håvard Wiik – Skedsmo kommune

Nokios 31. oktober 2017





Mål med bruk av Altinn

o Ta ut gevinst

o Økt gjenbruk av data

o Mer brukerorienterte tjenester



Trinn 5:

Proaktive

løsninger

Data som driver for god brukeropplevelse



Rive siloer

Tjenesteutvikling i praksis





Altinn som samhandlingsplattform



La oss lage løsninger som kan plugges i 
felleskomponentene #interoperabilitet

REST API

Insert

geografisk datatjenester

Noark 4/5 webservice

Put

DeleteGet

Vær med på å ÅPNE OPP!



BILDE 
HER

Tjeneste: Permisjon fra undervisning

Den gamle løsningen



Inngang

FØR

Tjenesten var tilgjengelig på kommunens 
nettsted.



Innlogging

FØR

• ID-porten brukes til autentisering, 
(bekrefte påstått identitet)

• Ingen ytterligere oppslag mot 
folkeregister for pre-utfylling av navn 
og adresse



Utfylling steg 1

FØR

• Drop-down med liste over alle skoler 
(som må vedlikeholdes manuelt)

• Tidsrom for permisjon må oppgis



Opplysninger om eleven

FØR

• Elevens navn, fødselsdato og 
årstrinn/klasse må fylles ut

• Ingen kontroll på gyldige data.



Begrunnelse

FØR

Fritekst



Om innsender

FØR

Må fylles ut av søker, ingen oppslag mot 
folkeregister eller kontakt- og 
reservasjonsregister



FØR

Skjema leveres som XML og PDF til 
mellomvare, importeres til sak/arkiv for 
videre saksbehandling





En bedre brukerreise ved bruk av Altinn

https://www.skedsmo.kommune.no/Skole-og-barnehage/Skole/Soke-om-fri-fra-skolen/

https://www.google.no/search?q=s%C3%B8ke+fri+fra+skole+skedsmo&oq=s%C3%B8ke+fri+fra+skole+skedsmo&aqs=chrome..69i57j69i60j0.11519j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.skedsmo.kommune.no/Skole-og-barnehage/Skole/Soke-om-fri-fra-skolen/


Høyreklikk på bakgrunnen, velg «Formater bakgrunn», «Bilde…» og velg bildet du vil ha som bakgrunn

Hvilke gevinster kan man ta ut?



Høyreklikk på bakgrunnen, velg «Formater bakgrunn», «Bilde…» og velg bildet du vil ha som bakgrunn

I 2015 mottok kommunen 
1.920 permisjonssøknader



For innbyggerne

o 15 felter over 6 skjermbilder

o Ikke mobilvennlig – måtte fylles ut på pc

o Ikke mulig å søke for flere barn samtidig

Estimert tid for utfylling: 15 min (pr. søknad)



Ny løsning

o 12 færre felter for manuell utfylling  – ned 80 %

o Slipper å søke på nytt ved flere barn

o Kan søke på mobil 

Estimert tid for utfylling: 6 min

Total gevinst:
34.560 min
576 timer



o 44 skjema med strøm

o 20.000 transaksjoner

o Minimum 60 % av feltene kan pre-utfylles

o 8 minutter spart per skjema

2.666 timer spart 

Gevinstrealisering – totalt for innbygger



o 20.000 transaksjoner

o 20 % av alle søknader inneholder feil (forsiktig anslag)

o 1,5 time ekstra pr. søknad

6.000 timer spart 

Gevinstrealisering for oss i kommunen



o Av alle kommunale transaksjoner i Norge, står Skedsmo 
kommune for 1 %

o 2 millioner transaksjoner

600.000 timer
220.800.000 kroner spart
(Intern timepris på kr 368 – beregnet ut fra en årslønn på kr 550.000)

Potensialet



Høyreklikk på bakgrunnen, velg «Formater bakgrunn», «Bilde…» og velg bildet du vil ha som bakgrunn

Gjenbruk





62

Ved å endre 2 felter

Samtykke til bading/ 
svømming på tur

Ja

Nei

Spesielle behov

Tid spart for

Foreldrene – 5 min x 450  2.250 min

Lærerne – 10 min  210 min

Skolesekretæren  60 min

= 2.310 minutter (38,5 timer)

Alle skolene (6.500 elever):

541 timer på ett skjema



Mange papirskjema …

15 skjema x 541 timer= 8.115 timer totalt for sluttbruker

15 skjema x 18 skoler = 1.250 timer administrativt



Deling med andre kommuner



Innmelding SFO







Altinn – hva kan det bety strategisk for kommunene

Deling av 
erfaring

Proaktive 
innbygger-
tjenester

Deling av 
utviklede 
løsninger

Felles 
økosystem

Regelstyring





Spørsmål?



Innledning gruppearbeid



Hvordan kan Altinn brukes i 
digital tjenesteutvikling? 

Problemstillinger Fordeler 
Altinn

Ulemper 
Altinn

1. Hvordan bruke felleskomponenter mer effektivt i utviklingsarbeidet?
ID-porten, Enhetsregisteret, Matrikkel, Kontakt- og reservasjonsregisteret, Folkeregisteret

2. Hvordan gjenbruke tjenester som andre kommuner har laget?
Helt eller delvis?

3. Hvordan utvikle dialogtjenester på tvers av offentlige sektor?

4. Hvordan gjenbruke data i offentlige registre?
Enkeltvise integrasjoner vs en felles plattform som Altinn? 

5. Hvordan tilrettelegge for automatisk saksbehandling gjennom regelstyring?
En sentral regelstyrer vs hos hver enkelt kommune?

6. Bør brukeropplevelsen være lik for alle kommunale (el virksomhetens) dialogtjenester?
Eller bør det legges til rette for egen brukeropplevelse?

7. I hvilken grad kan kommuner (el virksomhet) gjøre dette selv, event deler av det?

8. Hvilke forutsetninger må ligge til grunn?



Bruk case til å løse problemstillingene 



Personas

Heidi (36) og Dag Arne (39) flyttet til Kjeller fra Oslo 1. februar

De har to barn, Line (6) og Isak (3).

Heidi jobber som jordmor på Ahus og Dag Arne jobber som konsulent på 
Lysaker. 

Ingen av de har tilknytning til Skedsmo fra før men da de valgte å flytte ut av 
Oslo for å få mer plass, var kort pendleravstand viktig.

De har igjennom venner hørt mye bra om kulturtilbudet i Lillestrøm. Nærhet 
til skole og barnehage var også viktig. 

Line går i 1. klasse.

Isak har ennå ikke fått barnehageplass. Han har en kronisk sykdom som 
krever hyppige legebesøk. 

Flytte til ny
kommune

Eksempelcase 1



IST 
barnehage

IST SFO

Visma HRM

Oppad

Agresso Gerica

Velferd

Facilit

IST Musikk

Avfall

Lag og 
foreninger

På innsiden av en 
kommune

osv



Rehabilitering

Kirsten (80) falt da hun hentet barnebarnet sitt 
i  barnehagen. Hun ble kjørt til Ahus hvor 
hoftebrudd ble påvist. Hun må gjennom 
langvarig rehabilitering etter hjemkomst fra 
sykehus.

Kirsten bor på Kjeller ved Lillestrøm. 
Hun bor alene i rekkehus over tre plan og har to 
barn som bor i Lillestrøm.

Hun benytter mobiltelefon og har en Ipad som 
hun bruker daglig til å lese nyheter.

Eksempelcase 2



Hvor kan data hentes fra?



Andre caser?
Bruk gjerne egen virksomhet!



Ha dette i bakhodet…

Løser?



Nå skal dere

• Velg en ordstyrer

• Gå igjennom problemstillingene i fellesskap

• Er dette noe som hver enkelt kjenner seg igjen?
• Hva er mest relevant for alle i gruppen?
• Hva vil gi oss mest verdi å starte med?
• Er det noen viktige problemstillinger som ikke er med? Skriv de ned.

• Velg en eller flere problemstillinger 
• Velg ett av casene eller velg et eget

10 min

Dette materialet ligger her:
https://www.dropbox.com/sh/uft4a1uphli2tt4/AADkpJpxlkic4Nz3qQD-x6Oda?dl=0

https://www.dropbox.com/sh/uft4a1uphli2tt4/AADkpJpxlkic4Nz3qQD-x6Oda?dl=0


Innsendingstjenester ved
bruk av Altinn

Stig Ihle – Skedsmo kommune
Nokios 31. oktober 2017



o Data og datamodellering

o Verktøyene

o Brukergrensesnitt for tjenesten i Altinn

o Egen brukeropplevelse for tjenesten

o Hente data hjem

o Demo: Søke fri basert på regler

Om..



Data i Altinn



o XML Schema Definition (XSD)

Data i Altinn



o SERES Domeneklient

Lage XSD



Sette opp tjenesten i Altinn

o Tjenesteutviklingsløsningen (TUL)



Designe brukergrensesnittet i Altinn

o Microsoft Infopath



Brukergrensesnittet i Altinn



Egen brukeropplevelse



o Når du logger deg på vet vi hvem du er

o Folkeregisteret

o Kontakt- og reservasjonsregisteret

o SkoleAPI

Egen brukeropplevelse



Hente dataene hjem



Videre muligheter: Innsending basert på regler



Spørsmål?



Kahoot: Hvorfor og hvordan?
https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=d1e302f3-3d65-4136-8838-

a8b2faa488f9

Vi bygger en tjeneste for 
dere!

Heldags workshop med 
Altinns og Skedsmo 

kommunes 
utviklingsteam.

https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=d1e302f3-3d65-4136-8838-a8b2faa488f9


Gruppearbeid



Hvordan kan Altinn brukes i 
digital tjenesteutvikling? 

Problemstillinger Fordeler 
Altinn

Ulemper 
Altinn

1. Hvordan bruke felleskomponenter mer effektivt i utviklingsarbeidet?
ID-porten, Enhetsregisteret, Matrikkel, Kontakt- og reservasjonsregisteret, Folkeregisteret

2. Hvordan gjenbruke tjenester som andre kommuner har laget?
Helt eller delvis?

3. Hvordan utvikle dialogtjenester på tvers av offentlige sektor?

4. Hvordan gjenbruke data i offentlige registre?
Enkeltvise integrasjoner vs en felles plattform som Altinn? 

5. Hvordan tilrettelegge for automatisk saksbehandling gjennom regelstyring?
En sentral regelstyrer vs hos hver enkelt kommune?

6. Bør brukeropplevelsen være lik for alle kommunale (el virksomhetens) dialogtjenester?
Eller bør det legges til rette for egen brukeropplevelse?

7. I hvilken grad kan kommuner (el virksomhet) gjøre dette selv, event deler av det?

8. Hvilke forutsetninger må ligge til grunn?



Løsningsforslag

I form av :

o En visuell skisse av en mulig løsning

o Flytdiagram, arkitekturskisse

o Beskrivelse – tekstlig - av en mulig tjeneste

Eller alle ☺

30 min.

Vi går rundt – spør!



Presentasjon 2 og 2 -grupper

o Presenter løsning for naboen

Kom med spørsmål til hverandre

10 min



Sånn må det bli

http://altinnsbarnehagedemo.azurewebsites.net/

http://altinnsbarnehagedemo.azurewebsites.net/




http://altinnsbarnehagedemo.azurewebsites.net/





Survey: Hva sitter vi igjen med etter 
workshopen?

https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=d3864b03-1a39-48f7-9524-
24c3a5739299

https://play.kahoot.it/#/lobby?quizId=d3864b03-1a39-48f7-9524-24c3a5739299


Avsluttende spørsmål og 
oppsummering



Takk for oss!


