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– Min ambisjon er at Norge skal være 

verdensledende innen digitalisering av 

offentlige tjenester. Målet er at digitalisering 

skal bidra til bedre og mer tilgjengelige 

offentlige tjenester, forenklinger og økt 

verdiskaping for næringslivet og en enklere 

hverdag for folk flest. For å oppnå dette har 

regjeringen bestemt at våre spydspisser i 

digitaliseringsarbeidet – Difi og Altinn – skal 

samles i et nytt digitaliseringsdirektorat. 

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup i pressemelding 14. mars 2019



Digitaliseringsdirektoratet skal være regjeringens 
fremste verktøy for raskere og mer samordnet 
digitalisering av offentlig sektor, samt bidra til 

formålstjenlig digitalisering av samfunnet som helhet



Våre målgrupper



Digitaliseringsdirektoratets 
hovedfunksjoner:

• Bidra til utvikling og gjennomføring av regjeringens IKT-politikk

• Premissgiver for digitalisering og helhetlig 
informasjonsforvaltning

• Koordinering av tverrgående digitaliseringstiltak 

• Utvikling av digitale tjenester for innbyggere, kommuner og 
næringsliv 

• Drift og forvaltning av felleskomponenter og fellesløsninger

• Tilsyn for universell utforming av IKT 

• Forvalte og utvikle klart språk i digitale tjenester



eInnsyn.no
– en fellesløsning for hele offentlig sektor
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Åpenhet er fundamentet til demokratiets integritet

_

Stortinget
Formålet med lova er 
å leggje til rette for at 
offentleg verksemd er 
open og gjennomsiktig, for 
slik å styrkje informasjons- og 
ytrings- fridommen, den 
demokratiske deltakinga, 
retts-tryggleiken for den 
enkelte, tilliten til det 
offentlege og kontrollen 
frå ålmenta. 

Offentleglova § 1

Statsråd
«Norge vil innføre det som 
blir verdens mest 
gjennomsiktige system for 
borgere og journalister til å 
sjekke hva som skjer i 
forvaltningen.» 

Jan Tore Sanner
Journalisten
Ina Lindahl Nyrud,
Norsk journalistlag 



En åpen og tilgjengelig offentlig sektor



Samhandling skaper smart forvaltning

Fellesløsningene er en sentral drivkraft i 

digitaliseringen av det offentlige Norge. 

Bruk av fellesløsningene bidrar til 

verdiskapning og innovasjon gjennom 

samarbeid med andre offentlige 

virksomheter og næringslivet. 

—

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD)



eInnsyn
- felles publiseringstjeneste for postjournaler 
og dokument til offentlige virksomheter i stat 
og kommune

Offentleglova § 1

Formålet med lova er å leggje til 

rette for at offentleg verksemd er 

open og gjennomsiktig, for slik å 

styrkje informasjons- og ytrings-

fridommen, den demokratiske 

deltakinga, retts-tryggleiken for den 

enkelte, tilliten til det offentlege og 

kontrollen frå ålmenta.

«Innsikten fra eInnsyn bidrar til 

åpenhet og demokrati i Norge.»
—

Journalist 

Lars O. Gulbrandsen, 

Dagbladet

Ca 47 millioner offentlige dokument 

tilgjengelig for innsyn.



Hvorfor eInnsyn i kommunesektoren

• Større fokus på åpenhet i offentlig sektor

• Oppfylle intensjonene i offentlighetslovgivningen

• Få flere kommuner til å publisere mer

• Bygge historisk base  - ikke fjerne etter kort tid

• Effektivisering av innsynsbehandlingen

• Deling av data

• Digitalisering og endring av rammevilkår – jfr ny 

arkivlov



eInnsyn for innbyggerne

Utviklet med brukeren i sentrum

• Brukervennlige, felles brukergrensesnitt med enhetlig funksjonalitet

• Bygger på kjente grensesnitt som er lett å lære og forstå

• Sikrer god brukskvalitet

• Tilpasset ulike brukersituasjoner

• Fungerer på ulike brukerflater

Enklere for media, innbygger og andre brukergrupper

• Søk og innsyn i hele det offentlige Norge på ett sted

• Avansert søkefunksjonalitet

• eInnsyn skal følge gjeldende nasjonale føringer om Klart Språk

• eInnsyn skal følge gjeldende nasjonale føringer om Universell 
utforming



En nasjonal fellesløsning

• En helhetlig og tverrsektoriell tilnærming

• Basert på sluttbrukernes behov for tjenester og forvaltningens 

behov for effektivisering

• Samfunnsøkonomisk lønnsomhet

• Løser et behov som alle offentlige virksomheter har

• Følger prinsipper for IKT-arkitektur i offentlig sektor

• Understøtter samhandling mellom de ulike 

felleskomponentene og mellom de enkelte tjenesteeiernes 

løsninger

• Videreutvikles i sammen til beste for fellesskapet.



Situasjonen i kommunene
• Alle kommuner, unntatt Kautokeino, har postjournal på nettet

• Postlistene har ingen eller svært begrenset søkefunksjonalitet i mange 
kommuner

– 13 prosent av kommunene har postlister i et format som 
gjør det umulig å bla kronologisk.

– 23 prosent av kommunene mangler søkefunksjon for 
postliste.

– 33 prosent av kommunene legger postliste-dokumenter som 
klikkbare filer på nett

• Nær halvparten av kommunene fjerner journaloppføringene i 
postlisten innen et år

Kilde: Åpenhetsindeksen 2018



Utbredelse i kommunesektoren

• KMD ønsker at Digitaliseringsdirektoratet ruller ut eInnsyn i 

kommuner og fylkeskommuner

• Flere kommuner og fylkeskommuner er interesserte

• Finansiering vha brukerbetaling etter selvkost

• Digitalisering av offentlig sektor 

– i fellesskap kan vi utvikle bedre tjenester



Lovutkastet foreslår m.a
• Fjerne journalføringsplikta frå Arkivlova

• Forenkle Noark standarden

• Innebygd arkivering

• Datafangst frå fleire fagsystem

• Forenkle innsyn og offentlighet 

Digitaliseringsdirektoratet samarbeider med 

Arkivverket
• Prosjekt for utarbeiding av UUID med Nasjonalt 

Arkitekturråd og Arkivverket

• Pilot med Kulturtanken og Arkivverket «Hvordan 

journalføre og tilrettelegge for innsyn uten bruk av 

sak/arkivsystem eller Noark»

• Prosjekt «innebygd arkivering»

Formålet med loven er å sikre 
dokumentasjon om samfunnet 
som skal kunne brukes til å forstå 
samtid og fortid, og til å bevare 
og videreutvikle Norge som 
rettsstat og demokrati.  

Loven skal særlig legge til rette 
for å fremme offentlighet og 
demokratisk deltakelse

NOU – forslag til ny arkivlov



Samarbeid med Oslo kommune

Drift

Eierforum: 50% Digitaliseringsdirektoratet – 50% Oslo kommune

Brukerinnsikt - brukeropplevelse

Forvaltning og hendelseshåndtering

Brukerstøtte

Utvikling plattform (backend)

Marked og tjenesteoppfølging 

Design og utvikling brukergrensesnitt 

Utbredelse kommunal sektor 



Lansering 5. februar 2018



10 år med offentlig innsynsløsning

2010 2020



Slik fungerer eInnsyn

— felles publiseringstjeneste for postjournaler 
og dokument til offentlige virksomheter





















Prosess

Kunnskaps-
grunnlag

Oktober 
2019

strategi

Juni 2020

Forankring



«Open space» workshop med 50 deltakere

Resultat: 10 innspill om utviklingstiltak, regelverk og strategi



Workshop med eInnsyn - teamet 







Prismodell kommuner og fylkeskommuner

Kommunestørrelse Pris NOK

0 – 3.000 innbyggere 15.000

3 – 5.000 innbyggere 25.000

5 – 10.000 innbyggere 40.000

10 – 20.000 innbyggere 65.000

20 – 50.000 innbyggere 95.000

50 – 100.000 innbyggere 125.000

100 – 500.000 innbyggere 250.000

500.000 + innbyggere 500.000

Fylkeskommuner

Opp til 400 000 innbyggere 150.000

400 000 – 1 000 000 innbyggere 200.000

1.000.000 + innbyggere 300.000



Kostnad for kommunane i Sogn regionråd

Kommune Innbyggarar Pris pr år

Aurland 1 764 15 000 

Høyanger 4 091 25 000 

Luster 5 195 40 000 

Lærdal 2 151 15 000 

Sogndal 11 801 65 000 

Vik 2 672 15 000 

Årdal 5 245 40 000 

215 000 



Kostnad for kommunane i Sogn regionråd

Kommune Innbyggarar Pris pr år Rabatt 2021-2022Pris 2021-2022

Aurland 1 764 15 000 -3 750 11 250 

Høyanger 4 091 25 000 -6 250 18 750 

Luster 5 195 40 000 -10 000 30 000 

Lærdal 2 151 15 000 -3 750 11 250 

Sogndal 11 801 65 000 -16 250 48 750 

Vik 2 672 15 000 -3 750 11 250 

Årdal 5 245 40 000 -10 000 30 000 

215 000 -53 750 161 250 




