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Regjeringens digitaliseringsstrategi – felles økosystem

Økosystem

«Når vi snakker om økosystemer i naturen snakker vi om
alle levende organismer som finnes et sted, om miljøet de
lever i, og om hvordan organismene og miljøet fungerer
sammen.»
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Digitale økosystem
Aktører og roller

Verdiutveksling

Rammebetingelser

Delte ressurser
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Digitale økosystem
•

Hvor mange digitale
økosystem finnes det?

•

Hva er felles økosystem for
nasjonal digital samhandling
og tjenesteutvikling?
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Hva er felles økosystem?
•

Det finnes i dag syv nasjonale
felleskomponenter: Altinn, ID-Porten, Digital
postkasse for innbyggere, Folkeregisteret,
Kontakt- og reservasjonsregisteret, Matrikkelen
og Enhetsregisteret.

•

I tillegg finnes det en rekke andre felles ITløsninger og tekniske plattformer som for
eksempel helsenorge.no , nav.no , Felles
datakatalog og FIKS-plattformen.

•

Det er også utarbeidet felles standarder,
prinsipper og referansearkitekturer.

•

Disse skal til sammen utgjøre et felles økosystem
for nasjonal digital samhandling og
tjenesteutvikling for offentlig sektor.
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Felles økosystem – Et digitalt økosystem
•

•

I et digitalt økosystem opererer ulike aktører. I det
nasjonale økosystemet er aktørene innbygger,
kommunal-, statlig-, privat- og frivillig sektor.
Aktørene kan ha forskjellige roller. De kan være
tilbyder/produsent, konsument/bruker eller
premissgiver
Vi kan bare styre rammebetingelsene i
økosystemet. Økosystemet er dynamisk, det
utvikles og endres gjennom aktørenes
samhandling og bruk av delte ressurser

•

De delte ressursene er beskrevet i Regjeringens
digitaliseringsstrategi. Gjennom bruk av disse
skapes det helhetlige og gode digitale tjenester

•

Verdiutvekslingen i økosystemet skjer gjennom
deling av data, kvalitet i informasjon og styrket
samhandling

Aktører og roller

Verdiutveksling

Rammebetingelser

Delte ressurser
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I felles økosystem er vi er avhengige
av hverandre
• Hverandres data
• Hverandres kvalitet i informasjon
Vi må ha en felles oppfatning
av reglene, avhengighetene
og hvordan vi samhandler i
økosystemet

• Hverandres kunnskap
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Modellen av økosystemet skal være til hjelp når vi
skal forklare hva økosystemet er, vise hvordan ting
henger sammen og den skal kunne vises fra ulike
perspektiv

Strategisk samordning og koordinering
Digitaliseringsrådet
Digdir

•

Informasjonssikkerhet

Informasjonsforvaltning

Overordnede
arkitekturprinsipper
Digdir

Internkontroll i
praksis
Digdir

Retningslinjer
for roller og
ansvar
Digdir

Rammeverk for
digital
samhandling
Digdir

Veiledere i
informasjonssikkerhet
Digdir

Rammeverk for
informasjonsforvaltning
Digdir

Nasjonal
verktøykasse for
deling av data
Digdir

Veileder for
innebygget
personvern
Datatilsynet

Nasjonalt
arkitekturbibliotek
Digdir

Grunnprinsipper
for IKT-sikkerhet
NSM

Virkemidler, innovasjon og digitalisering

Felles økosystem
for nasjonal
digital samhandling og
tjenesteutvikling

Økt deling av data
og verdiskapning

Sammenhengende
tjenester

Styrket samarbeid
med privat sektor

Klart og
digitaliseringsvennlig
regelverk

Styring og
Samordning for en mer
sammenhengende
offentlig sektor

Økt digital
kompetanse

Digital sikkerhet

Portaler og integrerbare sluttbrukertjenester
Altinn portal
Digdir

Digital post til
innbygger
Digdir

eInnsyn
Digdir

Altinn digital
postkasse
Digdir

Norge.no
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FIKS SvarInn
KS

Referansekatalogen
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Altinn Tjenester
3.0
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Incentivordninger
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Ressurssenter
for deling av
data
Digdir

Utforme
sammenhengen
de tjenester
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Prosjektveiviseren
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Samhandlingsarenaer
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Katalogtjenester

Fiks Min Side
KS

FIKS Manuelt
mottak
KS

Plattformer for Tjenesteutvikling og -produksjon
Altinn Tjenester
2.0
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Handlingsplan
Digdir

FIKS
Tjenesteutvikling
splattform
KS

Ressurser for dataanalyse
for datasett felles for en tjenestekjede

Datautveksling
og integrasjoner

Tillitstjenester

Felles
datakatalog
Digdir

eFormidling
Digdir

ID-porten
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Nasjonale
fellesløsninger
Digdir

Altinn formidling
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Maskinporten
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Digitalarkivet,
Arkivportalen
Arkivverket

Altinn API
forvaltning
Digdir

Altinn
Autorisasjon
Digdir

FIKS SvarUt
KS

eSignering
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FIKS IO
KS

FIKS Forvaltning
KS

Sammenstilling av data og datalagring
data.altinn.no

Helseanalyseplattformen
eHelse

Datahotellet
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Distribuerte datakilder
Sanntidsdata, sensordata, hendelsesdata o.l.

Registre
Modernisert
Folkeregister
SKE

Enhetsregisteret
Breg

Matrikkelen
Statens kartverk

Kontakt og
reservasjonsregisteret
Digdir

FIKS
Folkeregister
KS

FIKS DigiOrden
KS

ELMA
Digdir

Nasjonal
vegdatabank
SVV

KOSTRA
SSB
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Utvikling, produksjon, analyse og data

Hvilket perspektiv
eller hvilket
innsatsområde vi
velger, avgjør hvilke
ressurser som vil
være i fokus

Arkitektur og
standardisering

Privat sektor

Sluttbrukertjenester

•

Skal understøtte alle
innsatsområdene

SKATE
Digdir
(sekretariat)

Arkitektur og
standardiserings
rådet
Digdir

Statlig sektor

Innbygger

Innsatsområder

De delte
ressursene

Kommunal sektor

Frivillig sektor
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Målbildemodellen
Hvordan kan de delte ressursene understøtte sammenhengende
tjenester

Målbilde for økosystemet og sammenhengende tjenester

Videre arbeid med målbilde for felles økosystem
•

En faggruppe under Skate-AU vil bidra til å detaljere modellen gjennom å
•

Identifisere ressurser som ikke er plassert i modellen i dag

•

Kartlegge overlappende ressurser og komme med anbefaling om eventuelle utfasinger

•

Identifisere nye behov og beskrive gap

•

Økosystemet er tema på Skate-AUs fagdager i september

•

Faggruppen vil prioritere og gi tydelige råd og anbefalinger til Skate/AU om behov
for og etablering av nye nasjonale ressurser i økosystemet

•

Skate/AU følger jevnlig opp at de nasjonale ressursene i økosystemet
videreutvikles i samsvar med regjeringens føringer, råd og anbefalinger fra Digdir
og Skate og behovene i økosystemet
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