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Offentlig sektor

• Tjenesteyter 
og myndighetsutøver
med ansvar for gode, og flere og 
bedre tjenester til innbyggere og 
virksomheter 

gjelder alle sektorer og på alle nivå
- storting, regjering og departementer
- statlige etater og virksomheter
- fylkeskommuner og kommuner

• Tilrettelegger 
for økt innovasjon og verdiskaping
og godt samspill med privat sektor

bl a regelverk og felles infrastruktur



Felles økosystem for 
digital samhandling 
og tjenesteutvikling

«Digitale økosystemer er nettverk av
digital teknologi og ulike aktører, 
som samhandler for å oppnå et mål»

Riksrevisjonen 2019
Mål  Gi gode offentlige tjenester til 
innbyggere og næringsliv

Aktører  Offentlig sektor er tjenesteyter og 
myndighetsutøver. Innbyggere og 
næringsliv er konsumenter

Den digitale grunnmuren

Nasjonale fellesløsninger for samhandling og 
deling av data. Og, felles spilleregler.



Grunnmuren – en nasjonal og felles digital plattform
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https://dms.licdn.com/playback/C4E05AQEdgLIqO0rEIQ/09aa3adefbb842d0af282f5fb8fd1366/feedshare-mp4_3300-captions-thumbnails/1507940147251-drlcss?e=1559390400&v=beta&t=e-HGXc8VlaJE57cvT5QAf_hozwSbF-4SGDh_OM05VNY


… for tusenvis av 
digitale tjenester 
i Norge



eInnsyn

eSignering

Digital
postkasse

Kontakt og reservasjons 
registeret

ID-porten

Så hva tilbyr 
vi egentlig?



Regjeringens 
digitaliseringsstrategi



Sammenhengende 
tjenester med brukeren i 
sentrum



Begreper
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TJENESTE



Oppgjør etter dødsfall - oed
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storage

authorization

authentication

profile

dig.apps.altinn.no/dig/oed/instances

platform.altinn.no

dig.apps.altinn.no/dig/oed/oedapi

GUI

oed
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data
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Finans
Matrikkelen
Vegvesenet
Forsikring
...

App: dig/oed



Samhandlingsdrevne apper

BPMN process model

Tasks

Sequence flows

data, sign, pay, ...

data sign pay

data



services

Tjenesteutvikler

Tjenesteutvikler

Brukere





App



Altinn Apps



https://dev.altinn.studio/
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https://dev.altinn.studio/








Nytt API

Api: https://docs.altinn.studio/teknologi/altinnstudio/altinn-api/

- Metadata
- Prosess
- Data
- Hendelser
- Spørre etter instanser

https://docs.altinn.studio/teknologi/altinnstudio/altinn-api/


Altinn 3.0 kan bygge sammenhengende tjenester

- Tilgjengelig i meldingsboksen Altinn, men kjører som egen app
- Unik instans-id, metadata og apier
- Lagrer strukturerte og ustrukturerte dokumenter
- Tilgangsstyring og autorisasjonsregler (XACML) 
- Hendelser 

- Apper
- .NET Core / C#, GIT

- Avanserte regler og integrasjoner

- Tilbyr Altinn spesifikke og egendefinerte APIer
- Kjører i skyen (Azure Norge)



Bli gjerne med!

● altinndigital.no

● Utvikling: Github
○ https://github.com/Altinn/altinn-studio

● OpenAPI: Platform Storage
○ https://platform.at23.altinn.cloud/storage/swagger

● Altinn studio
○ https://dev.altinn.studio/

○ https://altinn.studio/

● Dokumentasjon
○ https://docs.altinn.studio/teknologi/altinnstudio/

https://github.com/Altinn/altinn-studio
https://platform.at23.altinn.cloud/storage/swagger
https://dev.altinn.studio/
https://altinn.studio/
https://docs.altinn.studio/teknologi/altinnstudio/

