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Hva nå?  

Per Morten Hoff, IKT-Norge 
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”Den teknologiske utviklinga vil halde  

fram i raskt tempo, i minst 10 år til.” 
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Mulighet eller drøm?  

 

 
"Regjeringen bruker store ressurser på å utvikle innovative 

tjenester. Dette kan gjøre dem etterspurt også i andre land 

som står overfor beslektede utfordringer. Altinn er et 

eksempel på en norskutviklet offentlig tjeneste som nyter 

stor internasjonal respekt og interesse. Slike offentlige 

løsninger bør kommersialiseres.”  
                      St.meld. nr. 7 (2008-2009) 
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Altinn – nøkkelen til eForvaltning i verdensklasse 
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Gevinster for næringsliv og innbyggere 

Samfunnsmessige 

og politiske gevinster 
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Tjenesteeiere  

MISSING LINK? 

Kommunene 

http://www.finanstilsynet.no/no/
http://www.udi.no/
http://www.klif.no/
http://www.drammen.kommune.no/no/
http://www.helsetilsynet.no/default____30.aspx
https://www.bergen.kommune.no/
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Benchmark, EU våren 2010 

6 

Best Performers 

 

Medium Performers 

 

Worst Performers 

 

Laggards 

 

Enthusiastic Laggards 

Kilde: Government of the Future Centre 
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EU Benchmark: 

”Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action” 

 

 
• Norge ranket som middels i Europa på 

elektronisk forvaltning 

• …men ranket som nr 5 på næringslivsrettede 

tjenester 

• Altinn-plattformen utgjør ”Best practice” mht 

løsning for leveranser av offentlige 

elektroniske tjenester 
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Altinn er viktig for IKT-

næringen 
 

• Altinns innhold er viktig for næringsutvikling 

• Altinn AppMarket kan gi innovativ utvikling av 

verdiøkende tjenester 

• Krever tilrettelegging 
• Forretningsmodell 

• Regler og rutiner 

• Teknologisk infrastruktur 

• Rådgivingstjenester 
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Koordinert innsats 

• Altinn må være en felles løsning – 425 kommuner 

og X antall statlige etater får ikke bruke løsningen i 

dag 

• Altinn blir først viktig når alle statlige etater og 

kommuner kan benytte løsningen 

• Kommunene ønsker styring i digitaliseringsarbeidet 

og felles løsninger til fri bruk (IKT-Norges 

kommunekartlegging 2012) 

• Det er et kunstig skille mellom stat og kommune i 

digitaliseringsarbeidet  
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I hvilken grad mener du at kommunene bør forpliktes av 

regjeringen i digitaliseringsarbeidet? 

VIKTIG 
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Digital post i en kasse 
• I løpet av 2014 skal innbyggerne få brev fra det 

offentlige i en sikker, digital postkasse 

• Altinn kan ha en rolle i dette arbeidet, men det 

eksisterer gode løsninger i markedet for digital post – 

disse må brukes 

• Innbyggerne må kunne forholde seg til en postkasse 

med all post slik som eksempelvis i Danmark 
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Look to Denmark 

”Brukerfunksjonalitet skal hver enkelt tjenesteeier finansiere 

selv. Fellesfunksjonalitet skal NHD finansiere” 

 

Vårt budskap:  

Gjør som Danmark der staten finansierer fellestjenester som 

alle skal bruke, stat, kommune og lokalt. 

 

Da unngår vi hindre for digitalisering 
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Næringsmelding kommer 

”IKT skal 

løftes opp og 

fram” 
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Digital agenda 
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Offentlig digitaliseringsstrategi 
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Manglende forståelse 
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Det er i dag personvernet er 

truet!  
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OECD Internet economy work program 
 

Systemic ICT effects 
  

•Governing economic and social transformation within 
environmental limitations: Networked governance; “open 

architecture democracy” 
•Evolving values, goals, principles, processes 

•Intelligence at the edges: Engagement at the 
edges 

 
 

The Role of ICTs 
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Det må planlegges ut i fra brukernes 

behov. Næringen ble aldri hørt 


