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Digitalisering som driver i 
forenklingsarbeidet

Hans Christian Ellefsen, NARF

25 %-ambisjonen

• Dramatiske målsettinger krever store omveltninger

• …og vilje og velvilje…
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Godt utgangspunkt

Behov

• Sitat NFD:
«En enkel realitetssjekk om og i hvilken utstrekning opplysningene brukes kan 
enkelt gjøres ved å ta en kort kartlegging av de klassiske spørsmålene:»
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Informasjonsflyt

• Finnes opplysningene allerede i andre registre?

• Kan kommunikasjon skje elektronisk?

• Er skjema og veiledninger tilrettelagt for å hindre misforståelser, feil 
og unødig tidsbruk?

Effektiv regulering

• Står nytten av regulering i forhold til næringslivets kostnader ved å 
etterleve regelverket?
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Sørg for at forenklingsguiden brukes aktivt!

Store muligheter

«Skatteetaten har over flere år vist seg som en endringsvillig organisasjon. 
Dere er i forkant når det gjelder å se bruk av IKT og etatens kjerneoppgaver 
i sammenheng. Dere er langt fremme med å bruke digitale løsninger i 
dialogen med innbyggerne.» (Siv Jensen til NTL Skatt 3.9.2014)
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Hva med Altinn?Potensialet i «skyen» er enormt

Metadataprosjektet

• Data om data

• Felles forståelse av dataelementer
• Eksempelvis: Omsetning (med eller uten MVA?)

• Helt sentralt i forhold til ønsket gjenbruk og samordning

• Sees i sammenheng med oppgaveregisteret
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Viktige vurderingselementer (Show stoppers)

• Personopplysningsloven

• Nasjonal sikkerhet

• Sterk avhengighet til enkelte knutepunkter

• Bruke data til annet formål enn avtalt med borgere/nærngslivet

Hva med Altinn?«Skyen» åpner for…
• Svært effektiv datafangst 

• Integrasjon mellom fagsystemer
• Rapportering én gang
• Hendelsesbasert innrapportering
• Høy grad av brukervennlighet
• Dialog i saksbehandlingen
• Verdi i retur
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A-meldingen blir vond, men effektiv(?) på sikt
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Hvem skal vite hva ved arbeidsulykker?

• Tilby veiledende 
portaltjeneste 

• Spm: Hva har skjedd?

• Aktuelle statlige, 
fylkeskommunale og 
kommunale etater 
varsles ut fra behov
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Tilsvarende innenfor forurensning

Bruk tredjemannsopplysninger aktivt
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Forenklende tjenester: Hvordan gå frem ved 
ansettelse av utenlandsk arbeidstaker?

• Kan det gjøres enklere enn i dag?

Forventet systemutvikling
• Full dataflyt mellom alle involverte datasystemer

• Leverandøruavhengig

• Standard dataformat

18 18
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Noen råd i digitaliseringsarbeidet

• Sørg for brukerinvolvering fra idé til publisering av tjeneste

• Ha fokus på dataflyt systemer imellom

• Fortsett å riv etatskillene

• Samkjøre sikkerhetsnivåer mellom systemer

• Gjør det enkelt å finne frem til tjenestene

• Fokuser på verdi for samfunn og bruker, før pliktene som sådan

• Mer sentral styring kan være nødvendig
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Takk for meg!


