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• Tjenester 3.0 støtter de 

fleste enkle skjema.

• Fem tjenester er etablert i 

produksjon (Kartverket, 

Digdir og SSB).

• Vi jobber med forenkling 

av dokumentasjon og 

utbredelse av løsningen 

og er klar for migrering.

Status i dag Tjenester lansert

Tjenester som kommer
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Nylig lansert funksjonalitet

Flere sider Avanserte grupper
Samlet dialog 

(melding og skjema)
Integrasjon med 

sluttbrukersystemer

Språkstøtte
«Hendelses»-
funksjonalitet
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Kommende funksjonalitet (et utvalg)

Arbeidsflytsteg

•Signering

•Betaling

Skjemainnhold

•Mer fleksibilitet i oppsett

•Fri navigasjon mellom sider

Autorisasjon

•Delegering på app- og instansnivå

•Bedre bruk av samtykke

Data

•Datamodellering i Altinn Studio

•Hendelsesstyrte tjenester / 
sammenhengende tjenestekjeder

Samhandling

•Erstatning for meldings- og innsyns-
og lenketjenester

•eFormidling for enkel integrasjon 
mot tjenesteeier 

Varsling og deling

•Varslingsfunksjonalitet

•Splitt av data (uten å dele alle data)



(1) A3U Strategi og Handlingsplan

(2) Team-struktur og Organisering
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(1.3) A3U Strategi og handlingsplan v.1.0

(1.1) A3U Strategi Vedlegg 4 Strategi

(1.2) A3U Strategi Vedlegg 5 Piloter og tiltak

(1.5) Dialog og innarbeiding av innspill fra tjenesteeiere

(1.4) Øvrige vedlegg

Team Tjenestestøtte

(2.1) Etablere kjerneteam (2.2) Arbeids og gjennomførings-metodikk

(2.3) Arbeidsverktøy og sentrale artefakter

(2.4) Oppfølging av Tjenesteeiere

Des Jan Feb

A3U-Prosjekt

7 8

Piloter

Mulighetsbasert Vekst

Etablere

Migreringsbacklog

(3) Gjennomføre

(3.1) Plan og Analyse

Roadmap

2022-2024Backlog

Raske gevinster

ETABLERE

Avslutte 
A3U

GJENNOMFØRE

Kick-off

Oppstart Team 
Tjenestestøtte

(1.7) AU + 

Styringsråd

dd.mm.åååå
(1.6) TE 

Innspillsmøte

28.01.2020AU + 

Styrings

rådet

v.0.5 

….
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A3U Strategi og Handlingsplan

Q1 Q2 Q3 Q4

Planverk

Roadmap

Quick Wins

Produktifisering og støtte

Migreringsprosedyrer og dokumentasjon

Onboarding

Nivåer av rådgiving og støtte

Mønster for typiske tjenester

Migreringsbacklog

Kartlegging

Tjenestekriterier

Fundament

Team Backlog

Møteplan

Kommunikasjon

Dok

Artefakter

Oppsummering

av Behov
Interessentregister

Roadmap fra

Interessentanalysen

Migreringsmetoder

Migreringsmetode

Tiltak mot leverandørmarkedet

Showcase

Innsikt

KPIer

Kartleggings

Prosedyre

Kostnad og cluster
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En-til-en møter for å presentere T3.0

Mer kommer, basert på 

løpende tilbakemelding og 

utfall fra interessentanalysen

Vårt tilbud til dere

Støtte etablering av migreringsplan

Hjelp til å komme i gang med Altinn

Tjenester 3.0

Tilrettelegge for selvbetjent migrering og 

iverksette tiltak mot leverandørmarkedet

Legge til rette for erfaringsdeling

Case studier på piloterfaring
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Opprett bruker og

app i Altinn Studio

01

Utvikle app/tjeneste02

Lag datamodell03

Bestill din infrastruktur06

Kombiner

designer og

kodeverktøy

04

Test lokalt05

Gjør app tilgjengelig –

i test og

produksjonsmiljø

07

Reisen til Altinn Tjenester 3.0

• Kom i gang møte

• Kick-off

gjennomgang av 

tjenester og behov

• Vurdering av 

kandidater 

00
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Veien videre for tjenesteutvikling

Migrere eksisterende tjeneste Etablere ny tjeneste

1. Opprett bruker og app i Altinn Studio

2. Utvikle app/tjeneste

2.1 Importer eksisterende .XSD

2.2 Kombiner designer og 

kodeverktøy

2.2.1 Vurder bruk av 

tjenestemigreringsverktøy

2.3 Test lokalt

3. Bestill din infrastruktur

4. Sette app i produksjon – i testmiljø

og produksjonsmiljø

0. Analyse og design av tjenestebehov (designmaler, 

designprinsipper og guider)

1. Opprett bruker og app i Altinn Studio

2. Utvikle app/tjeneste

2.0 Lag datamodell i SERES

2.1 Importer .XSD

2.2 Kombiner designer og kodeverktøy

2.3 Test lokalt

3. Bestill din infrastruktur

4. Sette app i produksjon – i testmiljø og 

produksjonsmiljø

https://altinn.github.io/docs/altinn-studio/first-time-setup/
https://altinn.github.io/docs/altinn-studio/app-creation/create-app/
https://altinn.studio/
https://altinn.github.io/docs/altinn-studio/app-creation/data-model/
https://altinn.github.io/docs/altinn-studio/app-creation/ui-editor/
https://altinn.github.io/docs/altinn-studio/app-creation/navigation/#code
https://github.com/Altinn/altinn2-convert
https://altinn.github.io/docs/altinn-studio/testing/local/
https://altinn.github.io/docs/altinn-studio/testing/deploy/
https://altinn.github.io/docs/altinn-studio/deploy-maintain/
https://docs.altinn.studio/design/figma/
https://docs.altinn.studio/design/designprinsipper/
https://altinn.github.io/docs/altinn-studio/first-time-setup/
https://altinn.github.io/docs/altinn-studio/app-creation/create-app/
https://altinn.studio/
https://altinn.github.io/docs/seres/
https://altinn.github.io/docs/altinn-studio/app-creation/data-model/
https://altinn.github.io/docs/altinn-studio/app-creation/ui-editor/
https://altinn.github.io/docs/altinn-studio/app-creation/navigation/#code
https://altinn.github.io/docs/altinn-studio/testing/local/
https://altinn.github.io/docs/altinn-studio/testing/deploy/
https://altinn.github.io/docs/altinn-studio/deploy-maintain/
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Bli med i Altinn

Er dere ikke tjenesteier i Altinn? 

Kontakt oss så avtaler vi et møte.

Når vi er blitt enige om hvordan dere 

skal bruke Altinn skriver vi under på en 

samarbeidsavtale. 

1

Altinn er et 
spleiselag
Vi har ingen skjulte kostnader. 

Se her for mer informasjon vedrørende 

Altinns prismodell.

Altinn 3 er inkludert i eksisterende avtaler!

2
Bruksvilkår og 
tjenestenivå for Altinn i 
sky
For å kunne ta i bruk Altinn 3 må dere 

godkjenne Altinns bruksvilkår for 

skytjenester.

Herunder, databehandleravtale og 

tjenestenivå og ansvarsfordeling. 

Det fordres også at det er gjennomført en 

risiko- og personvernsvurdering.

3
Altinn tar 
personvern på alvor
Les her hvilke oppfølging 

Digitaliseringsdirektoratet og Altinn har 

vedrørende Schrems II-dommen.

4

Deres egen Altinn-
infrastruktur
Opprett en support-sak på vår 

selvbetjeningsportal for å bestille din 

virksomhets egen Altinn 3 infrastruktur. 

Dere vil få tilgang til både kjøretidsmiljø 

for test og altinn.no

5

Veien videre administrativt

https://digdir.apps.altinn.no/digdir/bli-tjenesteeier/
https://www.altinndigital.no/kom-i-gang/hvordan-fungerer-altinns-prismodell/
https://digdir.apps.altinn.no/digdir/godkjenn-bruksvilkaar/
https://www.altinndigital.no/globalassets/dokumenter/databehandleravtale-altinn-sky.pdf
https://www.altinndigital.no/globalassets/dokumenter/tjenestenivaa-t30-des2019.pdf
https://www.altinndigital.no/om-altinn/schrems-ii-i-digitaliseringsdirektoratet-og-altinn/
https://fs.ai-dev.brreg.no/adfs/ls/?wtrealm=https%3A%2F%2Fwww.altinndigital.no%2F&wctx=WsFedOwinState%3D0VIAzMa2Q03ydPY078O_K0FrniyidPdfD02_FxYFYZoO1vVtDQgkkqhom1zYT3V1ih5aP3zeI0wG8n0kztwdd0L2jg7Z2lmtxnD6U_4IIAOT9dOSVZ4fo2EU629694cDe9mHSNoMvx3pxr2t0yyHng&wa=wsignin1.0


Digitaliseringsdirektoratet

postmottak@digdir.no

22 45 10 00

Postboks 1382 Vika, 0114 Oslo

Besøksadresser:

Industriveien 1, 8900 Brønnøysund

Skrivarevegen 2, 6863 Leikanger

Grev Wedels Plass 9, 0151 Oslo
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• Når er du klar for reisen 

til Tjenester 3.0 ?

• Ta kontakt med din 

serviceleder for videre 

oppfølging!

• Altinn-kaffe

• Slack: https://altinnstudio.slack.com

• Tjenesteeiere@AltinnDigital

• Digitalisering@Altinn

• Selvbetjeningsportal

Avslutningsvis

https://altinnstudio.slack.com/
https://altinnstudio.slack.com/
https://altinnstudio.slack.com/
https://altinnstudio.slack.com/
https://altinnstudio.slack.com/
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Tid til diskusjon / spørsmål om 
strategi og interessentanalyse


