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Difis samfunnsoppdrag – mandat

• Difis skal være det sentrale 
fagorgan for modernisering og 
omstilling av offentlig sektor.

• Her er digitalisering og 
effektivisering svært viktige  
virkemiddel.

• Hvorfor?



Svakere produktivitetsvekst …
Timeverksproduktivitet, markedsrettet virksomhet Fastlands-Norge. Prosent 
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Snitt:	3	pst.

Snitt:	0,8	pst.

Ca. 50 % av produktivitetsveksten 
de siste 5 årene kan relateres til 
digitalisering



Digital agenda for Norge – en marsjordre!



Bokmål mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde

En brukerrettet og effektiv 
offentlig forvaltning 

• Brukeren i sentrum – styrking av digitalt 
førstevalg 

• Kun én gang
• Styring og samordning
• Bedre sammenheng mellom kommune – stat 
• Bedre digitaliseringsprosjekter og bruk av 

markedet
• Nasjonale fellesløsninger



Status digitalisering i Norge

Referanse: Difi

Det er enda et godt stykke vei igjen før 
innbyggere og næringsliv kan forholde 
seg til en heldigital offentlig sektor. 

Mange offentlige virksomheter har ennå ikke 
digitalisert sine tjenester
Mange av tjenestene utnytter ikke mulighetene 
teknologien gir 
Proaktive tjenester for lite utbredt 



Målbilde – nasjonale fellesløsninger 

Offentlige virksomheter skal tilby effektive og 
brukervennlige tjenester for innbyggere, 
virksomheter og forvaltning.

Tjenestene skal benytte forutsigbare og robuste 
nasjonale felleskomponenter og løsninger.



Difis nasjonale fellesløsninger

ID-porten

Kontakt- og reservasjonsregister

Digital postkasse

eSignering

eLæring eInnsyn



ID-PORTEN
Nasjonal fellesløsning som tilbyr innbyggerne sikker og enkel tilgang til offentlige tjenester på nett



ID-porten inngår som en sentral byggekloss i offentlige tjenester
på nett. 

Oppbygning av ID-porten

Logge inn til 
tjeneste med 
e-ID

Offentlige tjenester på nett



Status ID-porten

663
kunder i ID-porten

1 251
Tjenester i ID-porten



e-ID leverandører i ID-Porten 

§ 90 millioner transaksjoner i 2016

oBank ID  - 46 %
oMinID - 35 %
oBank ID på mobil  - 15 %
oBuypass - 3 %
oCommfides - < 1 %

§ Forventer over 110 millioner transaksjoner i 2017



e-ID - utviklingstrekk
• Høy bruk av ID-porten. Praktisk talt all innlogging til offentlige tjenester skjer nå via ID-porten 

og det er slutt på «PIN-kode kaos». 

• Økt utbredelse av e-ID. Folk flest har nå e-ID både på sikkerhetsnivå 3 og sikkerhetsnivå 4 
(typisk MinID og BankID). Over 90 % av befolkningen har minst én e-ID.

• Internasjonalisering. Det er ønskelig at fysiske personer fra hele verden kan benytte 
relevante norske tjenester på nett. EU har vedtatt eIDAS – en forordning om e-ID og 
tillitstjenester – fra høst 2018

• Langtlevende sesjoner (OAuth). Gir nye muligheter, eks. velferdsteknologi

• Nasjonalt ID-kort med e-ID Det er vedtatt å etablere nasjonalt ID-kort med e-ID fra 2018. 



KONTAKT- OG 
RESERVASJONSREGISTERET

Nasjonalt register over innbyggernes digitale kontaktinformasjon og reservasjonsstatus
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Informasjon offentlige virksomheter henter i registeret:

Oppslag i registeret

Digital Ja/Nei

Digital kontaktinfo.

Oppslag

Retur digital 
kontaktinformasjon

Valgt postkasse



Status kontakt- og reservasjonsregisteret

Reserverte
117 708

4,2
mill.

innbyggere

98%
av innbyggerne
mellom 16–80 år

336
brukere av 
registeret



DIGITAL POSTKASSE
Nasjonal fellesløsning for sikker digital postforsendelse fra offentlig sektor til innbyggere



Oppbygning av digital postkasse

Henter digital kontaktinformasjon i
kontakt og reservasjonsregisteret 

Digital post til innbygger

Post til digital
postkasse

Unntaksvis til 
print på papir



Status i løsningen
7 millioner brev gjennom løsningen

Blir brukt av:

399
Offentlige virksomheter

Opprettet digital postkasse:

1 570 000
personer

Innsparing:

10
snitt per brev

20



ELEKTRONISK SIGNERING
Nasjonal fellestjeneste for å signere dokumenter fra offentlig sektor direkte på nett



Oppbygning av signeringstjenesten
Gjør det mulig for innbyggere å signere dokument fra det offentlige 
digitalt, ved å påføre en avansert elektronisk signatur.



OFFENTLIG ELEKTRONISK 
POSTJOURNAL

Nasjonal innsynstjeneste i brev og dokument fra statlig sektor for innbyggere 



Oppbygning av innsynstjenesten

Effektiviserer forvaltningens arbeid med innsyn og dokument-
offentlighet.

Saksbehandler 
ekspederer journal

Innbygger / media

InnsynBehandler 
innsynskrav



Status innsynstjenesten





- vi omstiller offentlig sektor


