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HØRING - FORSLAG TIL LANGSIKTIG STRATEGI FOR ALTINN

Fagforbundet mener fremlagte forslag vier større oppmerksomhet til effektivitetsfremmende tiltak
for videreutvikling av Altinn enn kravet til kvalitet. Målet om å samle mest mulig informasjon på
en rasjonell måte setter til side kravet om kvalitet både med tanke på tjenestene og sluttbruker.

Brønnøysundregistrene foreslår en videreføring i bruk av leverandørmarkedet til drift av Altinn-
plattformen. Fagforbundet mener at de vesentlige og store datamengder som forvaltes i dette
systemet ikke skal ivaretas av private aktører. Offentlig sektor må selv drifte systemet. Sikkerhet
og sårbarhet knyttet til oppbevaring og ivaretagelse av data kan ikke underlegges en
markedssituasjon. Dette gjelder også for å ha troverdighet hos de som avleverer data.

Når Altinn samvirker med andre nasjonale felleskomponenter og IKT-systemer mener
Fagforbundet at personvern må ivaretas. Digitalt samtykke fra hver bruker må implementeres i
løsningene i hver enkelt prosess. Det opprinnelige formålet med innhenting av dataene, hvem som
har behandlingsansvar og hvem som er databehandler, må være dokumentert før dataene
gjenbrukes.

Fremlagte forslag har en strategi hvor Altinn skal omfatte det vesentligste av offentlig
informasjon. Det offentlige må være premissleverandør for både utvikling og drift av system.
Fagforbundet mener at Altinn bør bli den digitale postkassen det offentlige skal benytte, men
enkeltindividet må ivaretas i denne sammenheng.

Fagforbundet mener at Altinn ikke skal være et arkiv for offentlig sektor eller private
virksomheter. En viktig forutsetning for samarbeidet er at Altinn ikke skal bygge løsninger som
går inn i andre etater eller brukervirksomheters indre liv, men konsentrere seg om alt som skal til
for å få data til å flyte mellom aktørene.

For Fagforbundet er det viktig at data fra Altinn forvaltes av det offentlige selv, og data må gjøres
tilgjengelig for offentligheten uten kostnad.

Fagforbundet ser en fare for at Altinn favner for vidt og at systemet blir for omfattende uten at det
er gjort forutgående avgrensninger for hva Altinn skal bli - både på kort og lang sikt.
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