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Agenda 

 

• Hva er gjort? 

 

• Hva er under arbeid? 

 

• Hva skal gjøres? 
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Hva er gjort? -1 
 
 
En rekke tiltak for å stabilisere plattform og sikre 
skalering 

 

• Feilen i standardkomponenten som medførte feil i fjor 
ble rettet i en verdensomspennende feilretting 

 

• En modul som er blitt identifisert som flaskehals de 
siste to årene er fjernet og erstattet med egenutviklet 
løsning 
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Hva er gjort? - 2 

 

• Kapasiteten på servere, nettverk, brannmurer er 
kraftig forsterket 

 

 

 

• Bibliotek som forårsaket feil 19.mars i år ble 
oppgradert til ny versjon i den stille uke 
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Hva er gjort? - 3 

 

• Testmiljøer er forbedret 

 

• Det er gjort mer omfattende og grundige ytelsestester 
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2 april 

• Totalt antall innlogginger: 1 315 310 

 

• Leste selvangivelser 2. april: 912 693 

 

• Leverte selvangivelser i løpet av 2. april: 120 000 

 

• Maks antall åpnede selvangivelser pr sekund: 209 

 

 

 

• Løsningen håndterte lasten godt 
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Hva er gjort? - 4 

 

• Forvaltningsorganisasjonen for Altinn og Seres er 
styrket og bedre organisert 

 

• Kompetanse og kapasitet styrkes 

 

• Egen seksjon for test- og kvalitet er opprettet 

 

• Opplegg for håndtering av høyvolumsperioder etablert  
- Bedre beredskap og krisehåndtering 

- Forbedret etatssamarbeid 

- Forbedret media og kommunikasjonsarbeid   
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Hva er gjort? - 5 

 

• Et betydelig antall eksisterende tjenester i Altinn I er 
reimplementert på Altinn II plattformen 

 

 

• I tillegg er vel 100 nye tjenester satt i drift siste år 

 

• Alle er basert på modne tjenestetyper i Altinn II 
med unntak av Bosiden konkurs som er en 
samhandlingstjeneste 
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Under arbeid - 1 

 

• Ytterligere styrking og økt funksjonalitet i testmiljø for 
å simulere produksjonslikt miljø 

 

• Ytterligere utvikling av testmetodikk og kvalitetssikring 
- For løsning 

- For tjenester som etableres i løsningen 
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Under arbeid - 2 

 

• Reimplementering av resterende tjenester i Altinn I på 
nytt på Altinn II-plattformen 

 

• Dette er en forutsetning for at vi i sommer kan avvikle 
Altinn I løsningen 
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Under arbeid - 3 

Forretningsplan for Altinn og Seres 

 

• Planen vil være en operasjonalisering av NHDs Altinn 
strategi, videreføring av Altinn OU prosess, og tar 
også inn elementer fra Regjeringens 
Digitaliseringsprogram 

 

• Hensikten er å etablere et godt forankret og forstått 
mål og styringsverktøy på kort og lang sikt. 
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Hva skal gjøres? - 1 

 

Avvikling av Altinn I  
- Dette vil redusere kompleksiteten i løsningen betydelig og gjøre 

den enklere å drifte og vedlikeholde 
 

• En forutsetning for framtidig produksjonssetting av 
nye versjoner/releaser uten nedetid 

 

• Og, øker kapasiteten for produksjonssetting av nye 
tjenester 
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   ’17    ’16   ’15    ’14    ’13    ’12   ’11    ’10 

Tidslinje 
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   ’09    ’08    ’07   ’06    ’05 ’04 

Altinn I lansert 

Altinn II lansert 

AAS etableres 

Ny forretningsplan og 

organisasjon 

Altinn I helt utfaset 

Moden 

plattform 
 

Tjenestehotell 

Tidligmarkedet Massemarkedet 

2003 

AAS Forretningsplan 



Hva skal gjøres - 2 

• Videreutvikle tjenesteutviklingsløsning 

 

• Forbedre prosesser og organisasjon for å øke 
effektivitet og dermed oppnå bedre kapasitet 

 

• Styrke kompetanse og kapasitet på 
tjenesteutvikling i markedet 

 

• Utrede ytterligere integrasjon mot eksterne systemer 
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Tjenestetrappa og AAS fokus 

Å snarest nå Trinn 3. 

 

Så 4. 



Andre viktige tiltak på kort sikt (2013-2014) 

 

• Forbedre brukskvalitet etter innspill fra brukere 

• Forbedre system for roller og rettigheter i Altinn 

 

• Tilrettelegging for Skatteetatens prosjekt Modernisering av 

grunndata (MAG/Store datamengder) 

 

• Forbedret formidlingstjeneste 

 

• Flytting av ytterligere pålogging og autentisering fra Altinn til ID-

Porten 

 

• Synkronisering av profilinformasjon mellom Difis kontaktregister 

og profildata i Altinn 
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På stø kurs mot en forbedret løsning som gir enda 
større gevinster 

 

 

http://www.dinepenger.no/regler/ 

faar-gratis-massasje-naarselvangivelsen-er-levert 

/20357571 

 

 

Takk for meg  
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