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Hvordan få fart på digitaliseringen av Norge? 

Brønnøysundregistrenes  og Altinns rolle                       
i den elektroniske samhandlingen 
 



Brønnøysundregistrene har TRE bærebjelker 
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ORDEN FORENKLING DIGITALISERING 

Juridiske registre 
som skaper orden 
og oversikt over 
økonomiske 
forhold i Norge 
 
• Foretaksregister 
• Løsøreregister 
• Regnskapsregister 
• Enhetsregister 
• Konkursregisteret 
• ….. 

 
 

Instrumenter som 
letter bedriftenes 
oppgaver mot det 
offentlige 
 
• Skjemakrav 

(ELMER) 
• samordningskrav 

(Oppgaveregister) 
• Tilgjengelighet 
• Brukskvalitet 

Felles 
komponenter for 
digital forvaltning 
 
• Altinnportal 

(informasjon og 
skjemaoversikt) 

• Altinnløsning 
(tjenesteplattform 
og digital dialog) 

• SERES 
(informasjons- 

 forvaltning m.m) 



Brønnøysundregistrene har TRE bærebjelker 
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ORDEN FORENKLING DIGITALISERING 

Juridiske registre 
som skaper orden 
og oversikt over 
økonomiske 
forhold i Norge 
 
 

Instrumenter som 
letter bedriftenes 
oppgaver mot det 
offentlige 
 

Felles 
komponenter for 
digital forvaltning 
 

Registerdata til skjemaer, Altinn-roller og Enhetsprofil  

Støtte for brukervennlighet 



Statsminister Erna Solberg  «viser til at 
internettportalen Altinn har hatt stor betydning 
når det gjelder avbyråkratisering og tidsbruken på 
skatterapportering.» 
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100 millioner skjema via Altinn 

3,6 millioner 
unike brukere 
har opprettet 
profil i Altinn. 



98-99 % av næringslivet bruker Altinn 
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Innsendingstjeneste  
Skjema sendt inn via altinn.no-
portalen og/eller 
applikasjoner/SBS 

Meldingstjeneste 
Informasjon sendes fra den 
offentlige myndigheten til 
brukers meldingsboks i Altinn 

Innsynstjeneste  
Offentlige registre og 
sakspapirer gjøres tilgjengelig, 
inkludert mulighet til å 
videresende informasjonen 

Lenketjeneste 
Bruk av Altinn for 
rettighetsstyring av tjenester 
som etaten har utviklet utenfor 
Altinn 

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

Samhandlingstjeneste 
Flere skjema og tjenester 
presenteres for brukeren som 
en prosess. 

Seks tjenestetyper i Altinn 
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Kreditorer Bostyrer Regnskaps-

medarbeidere 

Politi 

Sekretærer 

Konkursbehandlingsprosess 

• 8 innsendingstjenester 
• 8 innsynstjenester 
• 26 meldingstjenester 
• Tilstandsmaskin styrer prosess 



Utveksling av data krever felles metadata –  
Altinn bygger på SERES 

Mulighet for datautveksling maskin-til-maskin har hele 
tiden vært et grunnprinsipp i Altinn 

 

God informasjonsforvaltning  gjør samhandling enklere 

 

Vi ønsker å utvikle SERES til å bli en nasjonal 
felleskomponent for informasjonsforvaltning  
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Åpne standarder og grensesnitt  –  portal- og 
kanaluavhengighet 
 
 En av de viktigste suksessfaktorene bak Altinn 

 

Over 80 kommersielle datasystemer integrert via 
Web Services siden 2003 

 

REST-grensesnitt på plass fra 2013 
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Portaluavhengig 
Altinn-meldingsboks i 
Bergen kommune 



REST-grensesnitt åpner for kanaluavhengighet 

Kundebehandlerdagen 2013, Geir Arne Glad 12 

Referanse-app for Altinn meldingsboks lagt ut på GitHub 
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«Altinn er bygget på en 
moderne og god 
teknologi som kan 
skaleres til de krav som 
stilles og utvides til å 
tilfredsstille nye behov».  

«Etablering av parallelle fellesløsninger 
innebærer investeringer, kalendertid og 
kvalitetsrisiko på samme nivå som 
utviklingen av Altinn II.  
 
Capgemini mener at det er betydelig 
mindre risikabelt å fokusere kompetanse 
og midler på modning av den 
eksisterende plattformen fremfor å 
utvikle nye løsninger.» 



Post fra det offentlige 

13.02.2014 NNU 2013 Q2 for Altinn 18 

Altinn har hatt en meldingsboks siden 2005, der du blant annet har kunnet ta i mot 

foreløpig skatteberegning, skatteoppgjør, kvittering for mva-rapportering, m.m. 

Regjeringen har nå vedtatt at du i løpet av 2014 skal kunne velge å motta meldinger til 

deg som privatperson i en sikker digital postboks utenfor Altinn. Den nye offentlige 

digitale postboksen skal ut på anbud i nærmeste framtid, og blant tilbyderne er trolig 

Posten sin løsning, DIGIPOST, og den danske løsningen eBoks. Det er ennå ikke 

besluttet om også post til næringslivet skal sendes til postboks utenfor Altinn. 

n=1946 

I digital 
postboks 
utenfor 

Altinn; 9% 

I Altinn 
melding
s-boks; 

68% 

Begge deler/ 
valgfritt; 9% 

Ønsker ikke 
digital post 

fra det 
offentlige; 

3% 

Vet ikke/ikke 
aktuelt; 12% 

Ønsker du å motta post fra det offentlige til 

bedriften din i en digital postboks utenfor 

Altinn eller i Altinn meldingsboks som i dag? 

I digital 
postboks 
utenfor 

Altinn; 17% 

I Altinn 
melding
s-boks; 

60% 

Begge deler/ 
valgfritt; 9% 

Ønsker ikke 
digital post 

fra det 
offentlige; 

6% 

Vet ikke/ikke 
aktuelt; 8% 

Ønsker du å motta post fra det offentlige til deg 

som privatperson i en digital postboks utenfor 

Altinn eller i Altinn meldingsboks som i dag? 



Foren kreftene – bygg løsninger for samhandling og 
samarbeid  

 

Slutt å bygge parallelle infrastrukturer - sats på 
felleskomponentene 

 

Utnytt eksisterende felleskomponenter til både 
næringslivs- og innbyggertjenester! 
 

 

Styrk samarbeidet innen digitaliseringsarbeidet 
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Innbygger-
tjenester 

Næringslivs-
tjenester 

Innbygger-
tjenester 

Næringslivs-
tjenester 

Skisse til Altinn 
innbyggerportal fra 
Altinn-workshop i 
august 2004 
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Fra foreløpig tildelingsbrev 



Hvis noen skulle mene at informasjonen på Altinn.no ikke er viktig,  

22 

Helhetsprinsippet: 

Statlig informasjon skal 
oppleves enhetlig og 
samordnet 
 

(Ett av fem hovedprinsipper i den statlige 
kommunikasjonspolitikken) 

 

 

er Google ikke enig. 
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I den digitale tidsalder må vi ikke glemme 

SERVICEDESIGN 
 
Helhetlig brukeropplevelse betyr å møte 
brukeren i de kanalene brukeren er. 
 
God brukerservice er ikke minst viktig for 
brukere med kognitive utfordringer. 



Viktige design-prinsipper for Altinn 
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•Forén kreftene – bygg fellesløsninger for samhandling og samarbeid  

•Moderne e-forvaltningsløsninger er dialogløsninger 

•Bygg konsistente brukergrensesnitt – bruk ELMER i skjemadesign 

•Åpne standarder og grensesnitt  –  portal- og kanaluavhengighet 

•Utveksling av data krever felles metadata – Altinn bygger på SERES 

•Helhetsprinsippet – informasjon og tjenester på tvers av etatsgrenser 

•Klarspråk 

•Brukerinvolvering – brukersentrert design 

•Universell utforming 

•Servicedesign med god brukeropplevelse 

•Design for personvern og sikkerhet 

 

 
 



19.01.2010 foredragsholder – tittel 

«Altinn er en 
viktig del av 
framtida og kan 
være et forbilde 
for andre deler av 
offentlig 
virksomhet.» 

Steinar J. Olsen 
gründer og daglig leder,  
Stormberg AS 


