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Altinn som grunnlag for deling av data –
enkeltindividers råderett over egne data

• Litt om meg
•

Cathrine Holten

•

Avdelingsdirektør i avdeling digitalisering (DGT)
siden 2015

•

Ansvar for Altinn og informasjonsforvaltning

•

Lang erfaring som leder, programdirektør,
løsningsarkitekt og rådgiver fra
Rikstrygdeverket/NAV, Fornyingsdepartementet
(FAD), Brønnøysundregistrene og Helsedirektoratet

•

Kunnskap om både muligheter og hindre for å lykkes
med digitalisering på tvers av sektorer og
forvaltningsnivåer

•

De siste månedene jobbet med forslag til ny
styrings- og finansieringsmodell for de nasjonale
fellesløsningene
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Agenda
• Plattformens
delingsegenskaper
• Autorisasjon
• Samtykke til deling av
data
• Framover

digdir.no

Plattform for deling av data
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Altinns TRE dimensjoner
1.

2.

3.

Altinn-plattformen
•

Infrastruktur for publikums kommunikasjon med forvaltningen

•

Informasjon om tjenester og regelverk for næringslivet

•

Nødvendig funksjonalitet knyttet til dette

Altinn-organisasjonen
•

Spesialisert for å støtte tjenesteeiernes mål
(forenkling for brukerne og effektivisering for det offentlige)

•

Ansvarlig for drift, vedlikehold og videreutvikling av plattformen

•

Forvalter avtaler med tjenesteeiere og leverandører

Altinn-samarbeidet
•

Arenaer for læring og informasjonsutveksling

•

Formalisert samarbeid med tjenesteeiere

•

Styrer utvikling av organisasjon og plattform i formaliserte fora

•

Åpent innovasjonssamarbeid

20.02.2019
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100% av alle innbyggere
over 15 år kan bruke Altinn

100% av norske
virksomheter bruker Altinn

digdir.no

DSOP – Digital Samhandling Offentlig Privat
•

Skatteetaten,
Brønnøysundregistrene,
Digitaliseringsdirektoratet, NAV,
Politiet, Kartverket og
finansnæringen samarbeider om
digitalisering av viktige prosesser i
samfunnet

•

Balansert portefølje

•

Topplederstyrt

•

Rettferdig gevinstfordeling

•

Alle bærer egne kostnader

Våre målgrupper

Som rolle:
Tjenesteeier
Myndighetsutøver

Sluttbruker

Leverandør

Samarbeidspartner

Frittstående og API-drevne produkter
Ekstern portal

etat.no
Kommune.no

API

API

API

API

API
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Tilgang til data med «data.altinn.no»
• API-drevet tilgang til data i sanntid
• Sammenstilling av data for spesifikke formål
• Konsumentdrevet
• Separat produkt …
•
•

… men kan benyttes av Tjenester 3.0 for tilgang til data i applikasjoner
… benytter Altinn Autorisasjonstjenester

• Kjører i skyen
• Eks på tjenester: «e-bevis»

Gjenbrukbare datakilder
Eksempel fra «e-bevis»
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Autorisasjon

digdir.no

Altinns autorisasjonsløsning
•

Altinns autorisasjonskomponent er sentral i
den norske tillitsinfrastrukturen

•

Komponenten er et autorisasjonsnav for
offentlige etater og virksomheter og
videreutvikles nå for enda rikere
funksjonalitet
•

Tilgangsstyring for næringslivet og
forvaltning forenkles

•

Gjennom etablering av fullmakts- og
samtykkeløsninger legges det til rette for
sikker deling av data og tilgang til digitale
tjenester for både innbygger, forvaltning og
næringsliv

Altinn Autorisasjon
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… skal gi mulighet for å styre
hvem som skal (kunne) gjøre
hva og når med hvilke data i
det offentlige og i samspillet
mellom offentlig og privat.

Lovbestemt
Avgiverstyrt

Rolle
på vegne av

har
en samling av

Bruker

har

Rettighet

på vegne av

Aktør/
Avgiver

gir tilgang til

Ressurs/tjeneste

•
•
•
•

Tjenester på Altinn
Tjenester hos andre
Data som deles
API

Autorisasjonskilder

Forretningstjenester fra Altinn autorisasjon
Tilgangsstyring til digitale tjenester via Portal eller API
Hjemmelsbasert tilgang til digitale tjenester automatisk tilgang basert på autoritative registre
Rettighetsforespørsler

be om tilgang eller samtykke fra egen arbeidsprosess

Oversikt over tilganger inkl. samtykker og representasjonsforhold som jeg har eller har gitt
Samtykke

til deling av data eller til å utføre spesifikk handling

Representasjonsforhold verge, advokat, arving, mindreårig eller digital fullmakt
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Samtykke
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Hva er Samtykke i Altinn?
• Samtykke gjør det mulig å få tilgang til data om personer eller organisasjoner
som det offentlige har innhentet tidligere.
• Samtykke kan brukes når du ikke har hjemmel til å innhente opplysningene
uten samtykke fra den som eier dem.
• Samtykke kan legges inn som et eget steg i en hvilken som helst digital dialog
med brukeren.
• Brukerne vil kunne se hva de samtykker til å dele, hvem de deler data med,
hvor lenge, og i hvilken sammenheng dataene skal brukes
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Samtykke
I 2019 ble det gitt 1 312 085 samtykker* via Altinn.
I 2020 ble det gitt 2 317 264 samtykker.
I 2021 er det gitt 412 295 samtykker tom. februar.
*Hvor mange ganger en bruker har trykket aksepter
Les mer om samtykkeløsningen her og ta gjerne kontakt
med oss dersom din etat ønsker mer informasjon om
denne funksjonaliteten i Altinn.
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Samtykke i Altinn
•

•

Gjennom samtykke kan du
•

be om lov til å hente data det offentlige allerede har om en
innbygger eller virksomhet.

•

be om lov til å utføre en spesifikk handling på vegne av noen
andre.

Eksempler:
•

Samtykke til at banken kan hente skatteopplysninger om deg
fra SKE i forbindelse med lånesøknad

•

Samtykker til at Skatteetaten og BR deler
seriøsitetsinformasjon om leverandører med en potensiell
kunde i anbudssammenheng

•

Under etablering
•

Samtykke til å delta i forskningsprosjekt

•

Samtykke fra arvinger til å innhente data om dødsbo

•

Samtykke fra foresatte til at deres barn kan delta i
nettbasert opplæring

•

Samtykke til å hente informasjon fra det offentlige for å få
drosjeløyve

En typisk prosess…
1. Lånesøker går inn på bankens nettside for å søke om lån.
2. Lånesøker bekrefter i søknadsprosessen at han ønsker å gi banken
samtykke til å innhente ligningsopplysninger og blir sendt til
Altinn for å gi samtykke.
3. Lånesøker logger inn i Altinn og gir samtykke. Altinn registrerer
samtykket og delegerer rettighet.
4. Rettighetsdelegering er utført og det sendes en autorisasjonskode
tilbake.
5. Lånesøker sendes tilbake til siden som er angitt av banken i
redirect-Url. I Url sendes autorisasjonskoden samt en status som
forteller om samtykke ble gitt. Ved bruk av forhåndsregistrerte
samtykkeforespørsler vil banken kunne sjekke status på samtykket
uavhengig av redirect.
6. Autorisasjonskoden benyttes av banken mot Altinn for å få tak i
Altinn-signert self-contained OAuth token.
7. Altinn sender signert token til banken.
8. Banken benytter signert token mot datakilden (f.eks. Skatteetaten).
9. Tokenet verifiseres av Skatteetaten for å sjekke at innhold stemmer
med ønsket utført operasjon og data returneres til banken.
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Samtykke til…….
• Samtykke til å innhente data – f.eks. ligningsdata
• Samtykke til behandling av personopplysninger
• Samtykke til at mitt barn skal kunne være med på svømming
• Samtykke til at ex-kona mi skal kunne ta med datter til utlandet
• Samtykke til at helsesøster kan drøfte saken min med barnevernet
• Samtykke til…….

https://www.altinndigit
al.no/produkter/samtyk
ke/
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Framover

Målbilde autorisasjon
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• Altinn skal være felles
autorisasjonsløsning for hele
offentlig og privat sektor
• Forenkle tilgangsstyring for
sluttbrukere
• Altinn autorisasjon skal ha
sanntidstilgang til komplette
grunndataregister (autorative
kilder)
• Videreutvikle samtykkeløsningen
• Fullmaktsløsning for innbyggere

• Nasjonal oversikt over
fullmakter og samtykker «hvem har delt hva om meg»
• Samspill med maskinporten
• Tilby autorisasjonsdata
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Altinn Autorisasjon - HELT
HELT skal videreutvikle Altinns autorisasjonskomponent til å bli et autorisasjonsnav for offentlige virksomheter, forenkle tilgangsstyring for næringslivet samt legge til
rette for utvidet bruk av samtykkefunksjonaliteten. Tiltaket omfatter også å etablere basis fellesfunksjonalitet for en fullmaktsløsning for innbyggere (Fufinn). Se HELT
og Fufinn for mer informasjon.
HELT som prosjekt avsluttes juni 2021. Ønskede endringer i regi av HELT som da gjenstår vil håndteres og prioriteres videre i det ordinære videreutviklingsløpet.

Roadmap for Altinn Autorisasjon

Akkurat nå jobber vi med:

Det er laget en egen roadmap for Autorisasjonsproduktet for å vise hvilke
endringer som er planlagt i 2021 og 2022. Endringene har opphav fra
tre hovedprosjekter og er en del av leveranser planlagt for å løse disse:

•
•

•
•
•

Fufinn - fullmaktsløsning for innbyggere
HELT - Helhetlig tilgangsstyring for virksomheter
Altinn 3.0

I tillegg arbeider vi med flere andre endringer relatert til autorisasjonsfunksjonalitet som ikke er prosjektspesifikk. Disse kan være behov spilt inn
fra tjenesteeiere, brukere eller nødvendig videreutvikling for å sikre en effektiv
drift og forvaltning av Altinn autorisasjon.
Utviklingsteamet som utfører endringer på Autorisasjonsløsningen jobber med
endringer knyttet til flere tiltak/prosjekter og leverer endringer kontinuerlig til
våre månedlige releaser.
Detaljer om leveransene finnes her: https://altinn.github.io/docs/nyfunksjonalitet/releases/

•
•
•
•
•

•
•

Utvidelse av eksternt Soap grensesnitt for Decision Point
Tilganger gitt på enkelt meldinger (correspondence) i meldingsboksen gjennom
“Del og gi tilgang” blir nå videreført til arkiv ved arkivering
Ferdigstille funksjonalitet knyttet til autentisering via REST API ved bruk av IDporten.
Tilby tilgangsstyring på app-nivå for tjeneste 3.0
Omskriving av Autorisasjon-kapitlet i Docs
Ferdigstille nødvendig funksjonalitet knyttet til be om tilgang
Forenkle tilgangsstyring i kunde –leverandørforhold
• Nytt panel i profilen virksomheter som viser rettigheter en virksomhet har
hos andre
• Innføre leverandør-rolle som kunde kan tildele for å forenkle tilgangsstyring
Tilby virksomheter mulighet for å laste ned en fil med total oversikt over hvem som
har hvilke roller/rettigheter på virksomheten min, inkludert tilknyttede underenheter.
Forbedre testverktøy for endepunkter som krever token-autentisering
ID/Maskinporten

Servicerapport
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Fullmaktsløsning for innbyggere
•

Gjennom Altinn autorisasjon vil vi tilby en nasjonal fullmaktsløsning for innbyggere

•

Dir. for eHelse, KS, NAV, SKE, BR, Difi, Tilsynsrådet for adv.virk., Statens sivilrettsforvaltning

•

Dette vil muliggjøre
•

Hjemmelsbasert fullmakt - tilgjengeliggjøre opplysninger om representasjonsforhold fra autoritative registre til
bruk i tjenester som skal være tilgjengelig for fullmaktshaver - eksempelvis verge

•

Brukerstyrt fullmakt - La innbygger legge inn egne fullmakter, dvs. muliggjøre at andre utfører tjenester på egne
vegne.

•

Advokat skal kunne representere sine klienter på «riktige» områder

•

Integrasjon med andre samtykke- og fullmaktsregistre (i første omgang eHelses fullmakts- og
samtykkedatabase, på sikt fullmaktsdatabasen som NAV skal etablere)

•

Gi bruker et totalbilde av fullmaktsforhold med mulighet til å administrere disse (logging og innsyn i bruk) – som
for samtykke
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Statlig sky
Schrems II
Hvordan regulerer lovene våre grunnstrukturen Hvem bestemmer over dataene våre
Hendelsesdrevet offentlig forvaltning

Neste generasjon digitale tjenester


Datadrevet



Hendelsesdrevet og proaktive



Brukersentrerte tjenester



Tjenestekjeder på tvers
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Tjenestekart av brukerreisen for prosjektet Oppgjør etter dødsfall

FASE

OPPSTART

INNLEDENDE

Fra melding om dødsfall er tilgjengelig t il ar ving kan logge seg på Altinn dødsbo

Fr a arvingene logger seg på Altinn dødsbo frem til oversikt over avdødes passiva/ aktiva skal innhentes

TID

OPPGJØR

BESLUTTE

5-7 dager

Fra arvingen har skaffet seg oversikt fr em til skifteatt est er utstedt

10-20 min

20-60 min

10-30 min

Fr a arvingen har mottat t skifteattest t il å utpeke en fullmektig for boet

ca 7 dager

5- 10 min

5-10 min

FYSISKE OG DIGITALE
KONTAKTPUNKTER

KUNDEREISE
Kundereisen hvil ke steg
ar ving går gjennom i appen
Altinn dødsbo
Arving får et var sel om å
logge seg inn i Altinn
dødsbo

Ar ving opplever dødsfall
i nær relasjon

Br uker link i mail til å
logge seg inn i Altinn
dødsbo

Får valg om å velge
bo (hvis ar ving
er involver t i ﬂere
ar veoppgjør )

Leser om steg,
prosess, rettigheter
og status

Ar ving kan se h vem
som er kontaktperson
for boet ( før fullmektig
er bestem t).

Ved 1.gangs i nnl ogg:

Sam tykker at Altinn kan
innhente: Infor masjon fra
aktør er på ar vingenes vegne
(bl.a: personopplysninger,
for muesfullm akt)

Arving får veiledning
gjennom hele
pr osessen

Ar ving leser in form asjon om testam ente.
1. Testam ente registrert hos ting retten:
Ar ving får ikke se selve testamente, men må kontakte
tingr etten.
2. «Nattbor dstestam ente»:
Infor masjon om at det te må sendes inn.

Infor m asjon om ek tepakt.
1. Kan se ek tepakten
2. Ikke tinglyst: info om
at den må sendes inn

Over sikt over
avdødes siste
skatteoppgjør

Over sikt over
avdødes bankfor hold

Over sikt over
avdødes livsog forsikr ingsselskap

Over sikt over
avdødes eiendom
og rettigheter

Oversikt over
avdødes kjøretøy

Veiledning om ulike
skiftefor mer

Arving får en
oppsummering av
r egistr er t infor m asjon

Krever pr ivat skifte

Oppdater er seg
med status fra
andr e ar vinger

Infor masjon med
lenker til aktuel le
sider

Liste med registrer t
infor m asjon

Signer ing for
avdødes for pliktelser

Innlogget i Altinn
dødsbo

Var sel om utstedelse
av skifteattest

Logger inn i
Altinn dødsbo

Skif teattest utstedt

Logg inn skjer m

Godkjent skifte:
Ar ving leser om den
nye rettigheten og
hvor dan den br ukes

Ar ving har mulighet til
å velge fullmektig, h vem av
ar vinger som skal repr esentere
boet.

Scope for MVP slut ter her.

SYNLIGE
INTERAKSJONER
Digitale in teraksjoner
m ellom ar ving og appen
Altinn dødsbo

Logg inn skjer m
(nivå 4)

Liste over aktuel le bo

Br uker ﬂate som gir
enkelt over sikt

Samtykkeløsning

Beslutningsstøt te
gjennom hele
pr osessen

1. Var sel:
for eligger testam ente
JA/NEI/ÅPNET

2. Finnes det et
testam ente tingr etten
ikke har registrer t?

1. Visningsvindu
med sanntidsinfo.
Lagr es ikke.

2. Finnes det en
ektepakt Br r eg ikke
har registrer t?

Ivareta domstolens
veiledningsplikt +
60 dager sfristen

Notiﬁkasjon
fr a L ovisa

Avhuking:
JA/ NEI/VET IKKE

Notiﬁkasjon f r a
Ektepaktsregisteret
(BRREG)

Avhuking:
JA/NEI/VET IKKE

Var sel til L ovisa

Sender info:
Testamente
JA/NEI

Var sel til L ovisa

NEI

Rolle og rettighet
oppdater t i Altinn
dødsbo

Velge fullmektig
JA

Alle ar vinger m ed
gjeldsansvar forestår
skifte sam men

IKKE SYNLIGE
INTERAKSJONER
Oppr etter in stans i
appen Altinn dødsbo
m ed unik ID

Hvordan appen Altinn
dødsbo inter agerer med
systemet og and re
aktører

Altinn dødsbo oppdateres med r olle:
Ar vinger (og evt ver ge) med rettighet
for muesfullm akt samt kontaktper son

Dødsbo opprettet:
varsel til ar vinger

Autentiser ing

Lagret i Altinn
autor isasjon

Abbonnementstjeneste for var sel
til aktør er

Hjemmelsbasert
r epresentasjon:
For muesfullm akt

Avdødes siste
skatteoppgjør

Hvilke for sikr inger
og/ eller pensjon
hadde avdøde?

Hvilke banker hadde
avdøde?

Hvilke hjemler til
bolig/ andel?

Hvilke(t) kjø retøy
hadde avdøde?

Lagret i appen

Utfylling av
er klær ing

Aktivitetslogg med
oppdater inger
(signer ingen).

Rolle og rettighet
oppdateres + andre
aktuel le opplysninger
fr a Lovisa

Autentiser ing

Hjem melsbaser t
repr esentasjon
ihht skif teattest

Abbonnem entstjeneste
for var sel til ak tør er

Brukerstyrt
represen tasjon

Altinn dødsbo
oppdateres
med ny r olle:
Fullm ektig for boet

Abbonnem entstjeneste
for var sel til ak tør er

AKTØRER

DOMSTOLEN

Oppretter sak i
Lovisa med unik ID

Identiﬁserer dødsbo:
Hvem er ar vinger
(foreldr e, ektefelle,
bar n,verge)

Er ar vingene
reser ver t mot digital
kom munikasjon?

NEI

JA

Kontaktperson for
boet: ar vingens (evt
verge) navn, f.nr.

Hvem er ar vinger
(og evt ver ge)

Mottar m elding
om ønsket skiftefor m

BANK

STATENS VEGVESEN

Produkter tilknyt tet
avdøde (eks info om
pensjon og /el ler
for sikr ingstype

KARTVERKET

SKATTEETATEN
Sender in fo:
Ektepakten

BRREG

STØTTE
PROSESSER
(INTERNE SYSTEMER)

(EKSTERNE SYSTEMER)
Teknologiene og systemene
som er nødvendige for de
øvr ige prosessene og skape
ønsket resultat for arving

JURIDISKE
VURDERINGER

Var sel til
aktører :
Opplysninger
om fer dig
behandlet
skiftefor m

Kontotype(r ),
saldi, lån, valuta,
kontonavn

FORSIKRING

Altinn
autorisasjon

Melding
om dødsfall
FRREG

Papir pr osess

Altinn
autor isasjon

Semistr ukturer t
API Lovisa

Meldingstjeneste/
var sel

ID- por ten

API
notiﬁkasjon
kontaktper son

Altinn
autor isasjon/
Samtykkeløsning

Hjemm el til bolig/
andel, andr e
rettigheter
og heftelser

Sender info:
skatt, lønn, andre
heftelser etc.

Liste over kjøretøy,
reg.nr., status,
år sm odell og type

API
notiﬁkasjon
testamente

API
notiﬁkasjon

Sem istrukturert
API fr a Lovisa

Signer ingsløsning
Altinn

API BRREG

API fr a
Skatteetaten

Sentr alt
kunderegister
(KAR)

API fr a
aktuel le
bank(er )

API
Norsk Pensjon

API
Kar tver ket

Var sel til
aktører :
Hvem som
er fullmektig
i boet

API
Statens
Vegvesen

API
Privat skifte

Altinn
autor isasjon

Sem istruktur er t
API fr a L ovisa

ID - por ten

API
notiﬁkasjon:
skifteattest

Altinn
autor isasjon

API
notiﬁkasjon:
fullmektig

FASE
FASE

OVERSIKT
OVERSIKT
Fra arvingen
til åtilforeta
et valg
om privat
skifteskifte
skal gjennomføres
Fra
arvingenhar
harinnhentet
innhentetalle
alleopplysninger
opplysninger
å foreta
et valg
om privat
skal gjennomføres

TID
TID

20-60
min
20-60 min
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FYSISKE
DIGIT
FYSISKE OGOG
DIGITALE
ALE
KONTAKTPUNKTER
KONTAKTPUNKTE
R
KUNDEREISE
KUNDEREISE
Ved
1.gangsinnlogg:
innlogg:
Ved 1.gangs
Arving
får
Arving får
Samtykker
atAltinn
Altinnkan
kan
Samtykker at
veiledning
veiledning
innhente:
Informasjonfra
fra
innhente: Informasjon
gjennom
hele
gjennom hele
aktører
arvingenesvegne
vegneprosessen
aktører på arvingenes
prosessen
(bl.a:
(bl.a: personopplysninger,
personopplysninger,
formuesfullmakt)
formuesfullmakt)

§§
SYNLIGE
SYNLIGE
INTERAKSJON
INTERAKSJONER
ER

IKKE
SYNLIGE
IKKE SYNLIGE
INTERAKSJONER
INTERAKSJONER

Arving
leserinformasjon
informasjonom
omtestamente.
testamente.
Arving leser
1.
registrerthos
hostingretten:
tingretten:
1. Testamente
Testamente registrert
Arving
ikkese
seselve
selve
testamente,
men
Arving får ikke
testamente,
men
må må
kontakte
kontakte tingretten.
2.
2. «Nattbordstestamente»:
«Nattbordstestamente»:
Informasjon
om at
at dette
dettemå
måsendes
sendes
Informasjon om
inninn
pr pr
post
post
2. Finnes det et
1. Varsel:
Varsel:
2. Finnes det et
testamente
foreligger
testamente
foreligger
tingretten
tingretten
testamente
testamente
ikke har
JA/NEI
JA/NEI
ikke har registrert?
registrert?

Samtykkeløsnin
Samtykkeløsning
g

Beslutningsstøtt
Beslutningsstøtte
e
gjennom hele
gjennom hele
prosessen
prosessen

Hjemmelsbasert
Hjemmelsbasert
representasjon:
representasjon:
Formuesfullmakt
Formuesfullmakt

Ivareta
Ivareta
domstolens
domstolens
veiledningsplikt
veiledningsplikt +
+ 60
60 dagersfristen
dagersfristen

Notifikasjon
Notifikasjon
fra Lovisa
Lovisa

Avhuking:
Avhuking:
JA/NEI/VET
JA/NEI/VET IKKE
IKKE

Varsel til
Varsel til Lovisa
Lovisa

Sender
info:
Sender info:
Testamente
Testamente
JA/NEI
JA/NEI

Varsel til
Varsel til Lovisa
Lovisa

DOMSTOLEN
DOMSTOLEN

§§

Informasjon
om
Informasjon om
ektepakt.
ektepakt.
1.
seektepakten
ektepakten
1. Kan
Kan se
2.
tinglyst: info
infoom
2. Ikke
Ikke tinglyst:
om
at det
må sendes
at det
må sendes
inn
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digdir.no

Altinn – community
• Digitaliseringsbloggen
•

«En liten PR for GitHub, et stort steg for Digdir»

digdir.no

Takk for oppmerksomheten!

Mer informasjon:
- www.altinndigital.no
- https://www.altinndigital.no/produkter/samtykke/

