Hva blir Altinns nye strategi?
7. Møte i Samhandlingsarenaen
Møteforum i regi av
forskningsprosjektet Semicolon II og stiftelsen NorStella
Programkomitè:
Arild Haraldsen, StratIT
Frode Ettesvoll, More
Terje Grimstad, Karde/NorStella/Semicolon

Difi 18. april 2013

Agenda frem til 12.00
Møteleder Frode Ettesvoll, More AS
• Innledning om Semicolon-prosjektet og dagens tema v/ prosjektleder
Semicolon II Terje Grimstad, Karde
• Utfordringer, føringer og strategier for AltInn v/avdelingsdirektør Emma
C. Jensen Stenseth, NHD
• Hvordan skal Brønnøysundregistrene innfri denne strategien? v/ fungerende
leder Håkon Olderbakk, Brønnøysundregistrene
• Altinns rolle i Regjeringens digitaliseringsprogram v/ direktør Hans
Christian Holte, Difi
• Hvilke forventninger vil vi ha til Altinn? v/ IKT-direktør Karl Olav
Wroldsen, Skatteetaten
• Hvordan samordne seg for å oppfylle Altinns nye strategi v/ Kirsti Kierulf,
leder KommIT
• Hvilken betydning har Altinn for innovasjon og utvikling av norsk IKTnæring v/ generalsekretær Per Morten Hoff, IKT Norge

Debatt etter lunsj
•
•
•
•

Lunsj fra 12.00 til 12.45
Paneldebatt fra 12.45 til 14.00
Interaksjon salen og innlederne
Fasilitator for debatten: Arild Haraldsen

Altinns nye strategi
• Altinn skal fortsette å være et sentralt element i regjeringens
digitaliseringsprogram, som ble introdusert våren 2012.
• De kommende 1-2 årene skal Altinn prioritere å få en stabil og robust
løsning som har den nødvendige kapasitet.
• De tjenestene som er tilstrekkelig testet og allerede i stabil bruk, vil
kunne rulles bredt ut – de øvrige må avvente noe.
• Hvis kommunene skal være aktuelle som tjenesteeiere i Altinn,
forutsetter det en sterk samordning fra kommunenes side.
• Utviklingen av nye tjenester i Altinn skal skje vesentlig raskere enn i
dag.
• Kvaliteten på testing av nye tjenester før de legges ut på Altinn
bedres.
• Eventuelle nye, større utviklingsbehov må identifiseres og
konkretiseres. Regjeringen må vurdere i hvert enkelt tilfelle om de
skal gjennomføres i Altinn eller på annen måte.
• Statlige virksomheter skal i utgangspunktet bruke Altinn. De
virksomheter som på kort sikt ikke kan få dekket sine behov i Altinn
på en hensiktsmessig måte, kan benytte løsninger i markedet eller
utvikle løsninger selv.

Debatten
• Strategi på kort sikt
– Friskmeldingsstrategi
– Stabiliseringsstrategi
– Overlevelsestrategi

• Strategi på lang sikt?
–
–
–
–
–

En enda tydeligere prioritering
Se Altinn i en sammenheng med øvrig felles infrastruktur
Et langsiktig målbilde
Styring /struktur når flere tjenesteeiere kommer inn i bildet
Samhandlingstjenester

• Utarbeidelse av forretningsmodell
• IKT-Norge forslag: Gjør som Danmark der staten finansierer fellestjenester
som alle skal bruke, stat, kommune og lokalt.

