
Fornying av offentlig sektor, herunder eID

Hans Christian Holte

16.03.10



Utviklingstrekk i forvaltningen

Klima og miljø

Labile konjunkturer

Digital utvikling

Et aldrende folk

Endringer i arbeidsmarkedet

Økte forventninger fra 

innbyggerne

EØS-avtalen/internasjonale 

avtaler



Klima og miljø
Redusere klimautslippene

Miljøvennlige innkjøp

Redusert reisevirksomhet

Videomøter

Effektiv energibruk

Få til løsninger på tvers av sektorer, for 

eksempel
Fisk og olje

Biologisk mangfold og næringsvirksomhet

Miljø – fra ”avkrysningspunkt i styringsdialogen til 

reelt tverrgående initiativ?” 

Styringsparametere i forvaltningen

Aktivt eierskap i statlige selskap



Labile konjunkturer

Kutt i offentlige budsjetter – tilbake til 

handlingsregelen

Hvordan finne de gode grepene – målrettede kutt 

eller ostehøvel?

Stille krav til effektivisering til alle virksomhetene

Hindre frafall i skolen og utstøting fra arbeidslivet

Større grep som kutt i overføringene, krav til 

kommunestørrelse, mer sentral styring m.m.



Digital utvikling
Utvikling av nye elektroniske 

løsninger

Hvordan ta ut gevinstene

Se hele tjenestekjeder i 

sammenheng

Spenningsforhold mellom 

datamaskinbaserte 

saksbehandlingssystemer og

rettssikkerhet, personvern

Digitale skiller og

selvbetjeningsløsninger

Hvilket ansvar har det offentlige for 

kanalene som benyttes?



En aldrende folk

Veksten i helse- og omsorgssektoren
Kostnader

Rekruttering

Nye tjenester og nye behandlingsmetoder

Organisering og styring
Gjennomføring av samhandlingsreformen

Spesialisthelsetjenesten

Direktoratet for forvaltning og IKT



Endringer i arbeidsmarkedet

Rekruttering til offentlig sektor

Kompetanseutvikling

Ledelse

Direktoratet for forvaltning og IKT



Økte forventninger fra 

innbyggerne

Gapet mellom privat rikdom og offentlig fattigdom

Tilgjengelighet 24/7

Tilpassede tjenester

Likebehandling, rettssikkerhet og forutsigbarhet

Innbyggerne er opptatt av tjenestene og ikke 

hvordan de er organisert
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EØS-avtalen/internasjonale 

avtaler

Økt regelverksproduksjon

Institusjonelle krav og overnasjonale 

tvisteløsninger

Hvordan forvaltningen blir en kompetent deltaker 

internasjonalt
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Utviklingstrekk
Mer fellesløsninger

Økonomi

Personal

IKT

Vekt på innbyggerne som medprodusenter
Selvbetjeningsløsninger

Vekt på innovasjon også i offentlig sektor
Helse og omsorg

Elektroniske tjenester

Organisatoriske grep

Utvikling av en kunnskapsbasert forvaltning
Analyse, kunnskapssentre m.m.
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Utfordringene og Difis rolle
St.prp. nr. 1 (2008–2009): ”(Difi skal) ha en 

sentral rolle i arbeidet med å utvikle en 

bedre og mer effektiv offentlig sektor”

Difistrategien 2009-2012: ” I løpet av 4-5 år 

skal Difi ha bidratt til håndfaste, synlige og 

målbare forbedringer av offentlig sektor. Vi 

skal ha tilført merverdi i 

forvaltningsutviklingen, gjennom oppgaver 

og tiltak av tverrgående karakter, og 

kompetanse og løsninger med stor 

overføringsverdi til forvaltningen.”  
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IKT styring og samordning 

IKT utvikling og forvaltning

Offentlige anskaffelser

Ledelse, omstilling og 
medarbeiderskap

Kommunikasjon

Forvaltningskunnskap og 
organisering

Administrasjon

Arbeidsformer

– Fremskaffer kunnskap

– Gir råd

– Gir opplæring

– Bidrar til fellesløsninger 

– Leverer tjenester 

Visjon:

Utvikling gjennom 

samarbeid

Difi

Andre 
offentlige 

virksomheter

Kommuner

Statlige 
departementer 

og etater

1000



eID



Nasjonalt ID-kort

Annen eID

Oppdrag

…

Effektivt for forvaltningen – enkelt for brukeren.

Fjerner et av de viktigste hindrene for en elektronisk forvaltning 

Elektroniske tjenester kan være gode miljøtiltak

Etablere en felles infrastruktur for bruk av 

elektronisk ID (eID) i offentlig sektor



Hva er sikkerhet?

Autentisering: Verifisere at du er den du er for å 

hindre misbruk og ivareta personvern. 

Signering: Sikre at dokumenter og/eller digitale 

underskrifter er ekte.

Kryptering: Kunne sende data i kodet form fra 

sender til mottaker.
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Fra visjon til realisering

En krevende utfordring for en ny organisasjon 

med liten driftserfaring. 
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Bruken av MinID viste i 2009 en svært fin utvikling. Tal brukarar vart meir enn dobla, 

mens tal autentiseringar auka med ca 360% 

  

År Tal brukere Tal innlogginger pr år 

2008    774 411 1 520 468 

2009 1 572 750 5 481 898 

  



Viktigste tjenester
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Teneste  Tenesteeigar 

Innlevering av sjølvmelding (Frist 30.april og 30.mai)  Skatteetaten  

Skatteoppgjer  Skatteetaten 

Endring av skattekort (pågår no) Skatteetaten  

Søke lån og stipend  Lånekassen  

Søke om betalingsutsetting, rentefr itak, fastrente  Lånekassen 

Dine utbetalingar (ny i november 09) Nav  

Din pensjon (ny i desember 09) Nav  

Arbeidssøkar, registrer CV (ny i desember 09) Nav  

Bytte fastlege ( Helfo  

Oversikt over pensjonen frå offentleg og private pensjonar Norsk Pensjon  

Energimerking av bygg (landsdekkande frå 2010) NVE  

Panvak (registrering av svineinfluensa vaksine) Folkehelseinstituttet  

Ei lang rekke kommunale skjema  Kommunane  

Søknad til høgare utdanning  Samordna Opptak  

Melde adresseendring  Posten  

MinSide  Difi  

  



Viktige tjenester 2010
Ca 260 000 elevar skal søke opptak til 

vidaregåande opplæring med MinID. 

Søknadsfrist var 1.mars

Ca 100 000 elevar skal søke høyere utdanning 

med MinID. Søknadsfrist 15.april

Pasientinnsyn i eResept og frikortløsning via 

IDporten

Innlevering av selvangivelsen: Frist 30.april 

Det er et realistisk å doble bruken av MinID, dvs 

ca 11 mill i 2010. 
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Et puslespill i flere dimensjoner 

Ulike brukergrupper

Ulike offentlige 

virksomheter

Offentlige virksomheter

og innbyggerne

Forvaltningen og 

markedet

Politiske vurderinger og 

forretningsmodeller




