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Strategi for meldingsutveksling i offentlig 

sektor – bruk av referansearkitektur



Norsk arkitekturrammeverk for samhandling

• Basert på EIF (European 

Interoperability Framework)

• Mål om bidrag til økt 

samhandlingsevne

• Arkitekturprinsipper for 

samhandling

• Første versjon publisert, 

modning basert på 

erfaringer



Nasjonalt arbeid basert på felles europeisk arbeid

European Interoperability Framework (EIF) European Interoperability Reference Architecture (EIRA)



Digital samhandling – 3 grunnmønster

Meldingsutveksling

eDelivery

«Information Push»

Informasjonstilgang

Access to Information

«Information Pull»

Hendelses-notifikasjon

Event Notification

«Publish-Subscribe»

eMelding eOppslag eNotifikasjon

Business Registers Interconnection System (BRIS)

Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI)

Elektronisk handelsformat (EHF)

Betalingsformidling (ISO 20022)

eFormidling



eMelding - 4 hjørners modellen



EHF og Peppol

Nasjonal infrastruktur til den store verden



Referansearkitekturen

Virksomhet A

Altinn

AksessPunkt

Virksomhet E

Capability Lookup

Virksomhet C

Virksomhet F

AksessPunkt

Aksesspunkt

SMP

AksessPunkt

DPI

AksessPunkt

FIKS

Kommune

C1

C2
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EHF (BIS) i EU. 

Land utenfor EU har også 

begynt å bruke vår 

nasjonale infrastruktur 

Canada

USA

Singapore 



Antall mottakere registrert i ELMA siden 2012

Mottakere



EHF 
statistikk

EHF-fakturatransaksjoner siden 2012 

Fakturaer



eFormidling

- Ta suksessen med inn i andre domener



Meldingsutveksling i endring



Utveksling av informasjon i dag

?

- strategisk premiss for endring i offentlig sektor



Smart flyt av informasjon med eFormidling

- strategisk premiss for endring i offentlig sektor

Utvikler SW, standardiserer API & meldinger Ivaretar logging, overvåker trafikk, varsler hendelser 

?

Lokal integrasjon vil variere,

dette er målbildet på sikt



Smart flyt av informasjon med eFormidling
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Kort sikt - digitalisering

• Samhandling på tvers 
i offentlig sektor

• Økt sikkerhet

• Økt etterlevelse av 
lovkrav

• Enklere forvaltning av 
integrasjoner

Lengre sikt - transformasjon

• Nye- og smartere løsninger

• Åpner for å tenke nytt om 
egen verdiskaping

• Nye forretningsstrategier-
og modeller

• Forbedrede 
forretningsprosesser

Endringer med eFormidling

- strategisk premiss for endring i offentlig sektor



FIKS SvarUt Mottaker

Sak/Arkiv

Fagsystem

Manuell 

opplasting

eDialog/

Innsending

SvarUt

Utsending
Forsendelsesservice

SvarInn
Mottaksservice

Altinn

Utskrift

(papirpost)

Difi
Digipost/eBoks

Difi
eFormidling

SMS

Innsending av 

PDF
(Fakturablanketter)

Avsender
Sak/Arkiv

kommune

Stat



eInnsyn – ny OEP for stat og kommune



Difis nasjonale fellesløsninger

ID-porten

Digital postkasse

eSignering

eInnsyn

eFormidling

Kontakt- og 

reservasjonsregister

121 statlige 

virksomheter
• Alle departement og 

Statsministerens kontor

• Alle statlige direktorat og 

tilsyn med hele landet som 

virkeområde

• Fylkesmennene

Oslo kommune
• Søk i politiske saker i 

bystyret, byråd og bydeler

• Postjournal for bydeler og 

virksomheter 

ELMA

Digitale

felles-

løsninger





OEP status 2017



Åpen og effektiv



Samarbeid stat og kommune
29. Juni 2016



Lansering 5. februar 2018



Mål for eInnsyn

Staten – ny versjon av OEP

• Automatisert overføring av data

• Kvalitetskontroll og 

kvalitetsheving av data 

• Bedre og mer effektive 

funksjoner for innsyn

• Fokus på sikkerhet i alle ledd

• Publisering av dokumenter i 

fulltekst

Oslo kommune

• Fornye SIPS – Søk i Politiske 

Saker

• Samle informasjon om over 120 

politiske råd og utvalg 

• Publisere postjournal for 

bydeler og virksomheter

• Ønske om mer offentlighet og 

enklere innsyn



Kva gjer kommunane

• Nesten samtlige publiserer postjournal

• Publisering av postjournal har bidrege til auka innsyn

• Omlag halvparten publiserer dokument i fulltekst

• Tal innsynskrav redusert 50 - 80% 

«Postlista er kommunen si mest besøkte nettside»

Difi nettbasert undersøking 2015 hos alle kommunar og fylkeskommunar, 48% svar



Offentleg sektor som informasjonsfabrikk

OEP status 2017

Kommunene og fylkeskommunene 2015

• 1.6 millionar saker

• 10.3 millionar dokumenter med vedlegg (journalposter)



Utviklingsløp med fokus på brukaroppleving

• Kravspesifikasjon - brukarhistorier

• Tenestedesign – brukarreiser

• Smidig utvikling – brukartesting

• Brukskvalitet i alle ledd

• Demo og testing



Presse og media

VG, NRK, Bergens Tidende, Dagens 

Næringsliv, Dagbladet, Presseforbundet, TV 2, 

Norsk Redaktørforening 

Innhaldsleverandører

Finansdep, Nærings- og fiskeridep, Mattilsynet, 

Kunnskapsdep, Fylkesmennene, 

Arbeidstilsynet, KS, Oslo Kommune

Kommunal- og Moderniserings dep

Kvalitetssikring og arbeidsprosesser

DSS, Barne - og likestillingsdepartementet, 

Riksarkivet, NVE, Riksantikvaren, Difi, 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, 

Bærum kommune, 

Jus og personvern

Datatilsynet, Justisdepartementet, Arkivverket, 

Difi, Oslo kommune, Norsk Journalistlag



Samarbeid om utvikling



Teknologi

• Arkitektur med mikrotjenester og løse koblinger

• Semantiske, lenkede data

• Stardog triplestore

• Elasticsearch søkemotor

• ReactJS frontend

• Open kildekode

• API



Tilkobling og overføring av data til eInnsyn

• Midlertidig 

minimumsløsning for 

alle ved oppstart 

februar 2018

• Forutsetter enkel 

installasjon av 

komponenter fra Difi

• Trenger ikke endringer 

i sak/arkiv systemene

• Midlertidig løsning med 

overføring av url for 

publisering i fulltekst

• Systemleverandørene 

må legge til et nytt felt i 

uttrekket til dagens OEP

• Dokumentene er 

virksomhetene sin 

eiendom og ansvar

• Full implementering 

mellom sak/arkiv system 

og eInnsyn

• Kvalitetssikre og 

ekspedere data til 

eInnsyn som del av 

arbeidsflyt

• Full funksjonalitet for 

publisering i fulltekst

• eInnsyn klient overflødig

ALTERNATIV 0 ALTERNATIV 0+ ALTERNATIV 1



Publisering av dokument

• eInnsyn legger til rette for fulltekstpublisering – virksomhetene 

bestemmer selv hva som skal publiseres

• Virksomhetene eier og oppbevarer dokumentene, overfører url til 

eInnsyn

• Mulighet for å publisere dokument som del av saksflyt

• Mulighet for å publisere dokument ved svar på innsynskrav

Offentlegforskrifta § 7

Organ som er omfatta av offentleglova, kan gjere dokument 

tilgjengelege for ålmenta på Internett.



«Barrierer mot mer offentlighet»

Delprosjekt i eInnsyn via Stimuleringsordningen

• Metodisk tilnærming for å lage eit kunnskapsgrunnlag om 

arbeidsprosessar, rutinar og kultur i offentleg forvaltning

• To pilotverksemder, NVE og Barne- og likestillingsdepartementet

• Publisert ei «Kokebok» - veiledningsmateriell, verktøy og sjekklister til bruk 

ved implementering av eInnsyn i forvaltninga. (samarbeid.difi.no)



«Det er bare bryderi å holde på 
med innsynsbegjæringer. Over 
halvparten av våre saker kunne 
gått rett ut» 

«Våre saker er generelt i 
”gråsonen”. De er både offentlige 
og unntatt offentlighet i én og 
samme sak»



Informasjon og dokumentasjon til virksomhetene

• Samarbeidsportalen –

https://samarbeid.difi.no/einnsyn

• Veileder for innhaldsleverandørene – under 

oppdatering

• «Kokeboka» - praktisk veilder for innføring av 

eInnsyn i virksomhetene

• Gjenbruk av Difis plan for innføring av eInnsyn 

• Bruk av eksisterende opplæringstilbud i Difi

• Webinar

https://samarbeid.difi.no/einnsyn




Mitt eInnsyn



Søk i hele offentlig sektor



Interesserte kommuner:
postmottak@byr.oslo.kommune.no



Interesserte kommuner:
postmottak@byr.oslo.kommune.no


