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Forslag til langsiktig strategi for Altinn - alminnelig høring 

Vi viser til Nærings- og fiskeridepartementets brev av 11. desember 2015.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet har følgende innspill til saken: 

 

Altinn er en viktig felleskomponent for offentlig sektor, særskilt for å understøtte 

tjenesteutvikling på tvers av etater og sektorer til beste for brukerne. Vi setter pris på at 

strategien sendes på bred høring.  

 

HOD merker seg at strategien bygger på følgende overordnede ambisjon: «Altinnstrategien 

tar sikte på nettopp å styrke de egenskapene som gjør plattformen, organisasjonen og 

samarbeidet til en stor del av svaret på utfordringene for videre digitalisering i offentlig 

sektor». HOD mener ambisjonen er unyansert sett opp mot andre pågående tiltak for 

digitalisering innen samfunnssektorene og på tvers av offentlig sektor. Vi savner tydeligere 

avgrensning av Altinn sin rolle i en helhetlig strategi for offentlige felleskomponenter.  

 

HOD har etablert Direktoratet for e-helse fra 1. januar 2016, bl.a. for å ivareta en sterkere 

styringsposisjon for digitalisering av helse- og omsorgssektorens svært mange, små og store 

aktører med selvstendig ansvar for IKT. Vi viser til eget høringsbrev fra Direktoratet for e-

helse. Vi setter pris på den tette dialog som er etablert mellom Direktoratet for e-helse og 

Altinn, og vil legge vekt på at dialog mellom disse og andre parter er nødvendig også i det 



Side 2 

 

videre arbeidet med gjennomføring av strategi og med tjenesteutvikling og modernisering i 

Altinn generelt. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Siv Wurschmidt (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Tone Kurås 

 rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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