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Vi hjelper deg med å 
slippe dataene fri!
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Fellestjenester BYGG

226.10.2022

https://www.youtube.com/watch?v=Rtwxh00X9N0
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Skatteetaten

Bruker

Kommunal saksbehandler

Redusert foreldrebetaling 2020

Har krav på redusert foreldrebetaling
Henter og sender dokumentasjon
Betaler redusert beløp

Fatter vedtak
Mottar og vurderer dokumentasjon
Lager korrekt faktura

Har dokumentasjonen
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Skatteetaten

Bruker

Kommunal saksbehandler

Redusert foreldrebetaling 2022

Har krav på redusert foreldrebetaling
Henter og sender dokumentasjon
Betaler redusert beløp

Fatter vedtak
Henter og vurderer dokumentasjon
Lager korrekt faktura

Har dokumentasjonen
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Skatteetaten

Bruker

Kommunal saksbehandler

Redusert foreldrebetaling 202x?

Har krav på redusert foreldrebetaling
Betaler redusert beløp

Henter og sender dokumentasjon

Fatter vedtak
Henter og vurderer dokumentasjon
Lager korrekt faktura

Har dokumentasjonen
Har «flagg» som kommunen benytter for å utstede faktura
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New European Interoperability Framework (EIF)



digdir.no



digdir.no



digdir.no

Datatilbyder Datakonsument

Datadrevet (forvaltning)
• Tilbyder: Alt du trenger for å komme i gang med informasjonsforvaltning, verdivurdere og trygt dele dine data
• Konsument: Alt du trenger for å finne, vurdere, tolke og ta i bruk data

Tjenester Analyse KI
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https://www.digdir.no/datadeling/deling-av-data/2243
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Styringsstrukturen for økosystem og 
fellesløsningene
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Et Europa rustet for den digitale 
tidsalderen

www.digdir.no/digitaleuropa
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Datatilbyder Datakonsument

Datadrevet (forvaltning)
• Tilbyder: Alt du trenger for å komme i gang med informasjonsforvaltning, verdivurdere og trygt dele dine data
• Konsument: Alt du trenger for å finne, vurdere, tolke og ta i bruk data
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Trender og utviklingstrekk

Mye snakk om verdier som kan skapes

• … og det blir fort alle mann til pumpene for 
sekundærbruk

• Men er ikke primærbruk
• … enda viktigere?
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Stort driv på mange fronter
• Strategier, lover, prinsipper, modning

• Veldig klar erkjennelse av at samhandling er helt sentralt

• Data governance act, Open data directive og Single 
Digital gateway med Once Only Principle. DSA og 
DMA (Digital Services Act og Data Markets Act)

• Sikkerhet er en driver og GPDR er et verktøy

• Brukerorientering, mine data, tvilling, assistent

https://www.digi.no/artikler/dma-og-dsa-vedtatt-med-stort-flertall-i-eu-parlamentet/520794
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Datadrevet offentlig sektor



Husk:

Systemer kommer og går – data består

… og det finnes hjelp å få



Digitaliseringsdirektoratet

postmottak@digdir.no

22 45 10 00

Postboks 1382 Vika, 0114 Oslo

Besøksadresser:

Industriveien 1, 8900 Brønnøysund

Skrivarevegen 2, 6863 Leikanger

Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
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STØTTESLIDES



Orkestrering 
vs

Koreografi

i digitaliseringsarbeidet

https://www.digdir.no/sammenhengende-tjenester/skal-tverrgaende-tjenestekjeder-orkestreres-eller-koreograferes/3539

https://www.digdir.no/sammenhengende-tjenester/skal-tverrgaende-tjenestekjeder-orkestreres-eller-koreograferes/3539


Hva betyr det å sette brukeren i sentrum?

Definisjon:
«Brukeren i sentrum Brukerne (innbyggere, offentlige og 
private virksomheter, samt frivillig sektor) og deres behov, 
skal være det sentrale utgangspunktet. Offentlige tjenester 
skal oppleves sammenhengende og helhetlige for brukerne, 
uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. 
Forvaltningen skal gjenbruke informasjon i stedet for å 
spørre brukerne på nytt om forhold de allerede har opplyst 
om.» 

Kilde: stortingsmld 27, 2015-16 Digital agenda for Norge-IKT 
for en enklere hverdag og økt produktivitet

Refleksjoner:

• Hva betyr det i praksis?
• Skal individet få større ansvar og kontroll, eller 

slippe å forholde seg til kompleksiteten?
• Lar økt grad av kontroll og ansvar seg kombinere 

med behovet for forenkling?

26.10.2022 28innovation@altinn
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• 3E; F EOHH?  MEC@N? M ON ON? H EI HM? EP? HM? L @I L 
? EMN? LH?  ND? H? MN? L

• Skal realis ere informas jons modellen(e)

• Skal realis ere eks terne forretnings behov

• Skal realis ere intern pros es s automatis ering

• Skal unders tøtte eks terne s ys temers  behov

• Skal unders tøtte eks terne forretnings behov

• Skal være løs revet fra hvordan fags ys temets  
data er organis ert

• Skal gi korrekt tolknings grunnlag

Arkitektur er helt sentralt – jobb frem et målbilde og få det forankret



Noen begreper eller nivå av individualiserte tjenester

Mine data
Kontroll og oversikt over egne data og 
hvordan de brukes. Brukeren (individ, 
organisasjon) eier og kontrollerer sine 
egne data. 
• Å gjøre dataene anvendelige for brukeren 
• Eksempel Helsenorge.no hvor du kan se 

innhold i og hvem som har sett på din journal

Digital Tvilling
En digital representasjon av individ, 
organisasjon eller objekt (for 
eksempel en eiendel).
• Eksempel «Dine kjøretøy» på vegvesen.no
• En tilnærming som kan brukes for å løse 

aspekter av Mine Data

Digital Assistent
En personifisert tjeneste som som
proaktivt ivaretar dine rettigheter, 
plikter og guider deg gjennom 
prosesser.
• Eksempel Siri, Alexa
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