
Fra saksbehanding til
verdiskaping

«Noe av det viktigste vi gjør er å lage felles 
komponenter og standarder på stadig flere 
områder. Vi bygger nå en solid og moderne digital 
grunnmur for det offentlige Norge». 

—
Statsminister Erna Solberg

Sjefsarkitekt fellesløsninger, Difi
Rune Kjørlaug



Saksbehandling i offentlig sektor

Hendelse Data Prosess Resultat (data)
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Rammevilkårene endrer seg
Økonomiske rammevilkår:
• ABE-reforma (0,7% årlig kutt)
• Gevinstrealisering
• Mer for mindre

Organisatoriske endringer:
• Kommune og regionreform

Føringer:
• Digital agenda
• Digitaliseringsrundskriv
• Felleskomponenter
• KS, Difi, Brreg, 

SKATE

Lovendringer:
• Personvernforordningen
• Forvaltningslovutvalget
• Arkivlovutvalget
• Ny kommunelov
• Revisjon av offentleglova

Forenkling, fornying, forbedring:
• Innovasjon
• Tidstyver
• Tjenestedesign
• Smidig/lean

Forventninger:
• «Bruker i sentrum»
• «Kun en gang»



Digitalisering endrer økosystemet

Statlige virksomheter eHelse Kommuner

Innbyggere Private virksomheter Offentlig sektor



Digitalisering endrer økosystemet
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Digitalisering gir muligheter
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Offentlig virksomhet

Det du kan tilby andre:
- Tjenester
- Informasjon/data

Det du trenger av andre:
- Tjenester
- Informasjon/data

VirksomhetVirksomhet

Plattform for egen verdiskaping

SamhandlingSamhandling

Felles forretningstjenester

Difi’s fellesløsninger - åpner for smart forvaltning
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Fra saksbehandling til verdiskaping

eInnsyn

eSignering

Digital
postkasse

Kontakt og reservasjons 
registeret

ID-porten

Leder?
Tenk verdiskaping

Forretning?
Utnytt potensialet

Utvikler?
Del dine erfaringer

Teknologi og løsninger er på plass – utnytt dem!



Fra saksbehandling til verdiskaping
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Løsningsprinsipper
• Endringsrobusthet (agilitet)
• Fleksibilitet (API first)
• Fordeling av ansvar (fail fast)
• Datadrevet (målbart)
• Domenedrevet (DDD)
• Innebygd informasjonssikkerhet, personvern og dokumentasjon

Informasjonsforvaltning
• API-katalog (tjenester)
• Datakatalog (begreper og formater)
• Kapabilitetskatalog (hvor og hvordan)
• Gode masterdata/basisregister

Forvaltning
• Bruksvilkår og avtaleverk (GDPR)
• Finansieringsmodeller
• Styring (koordinerte strategier)

Standarder
• OpenIdConnect/Oauth2
• Domener
• Prosesser

Kultur
• Radikal innovasjon
• Deling og samarbeid
• Kontinuerlig endring
• Forsvarlig og etisk rett bruk av teknologi
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