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Difis nasjonale fellesløsninger

ID-porten

Digital postkasse

eSignering

eInnsyn

eFormidling

Kontakt- og 

reservasjonsregisterDigitale

fellesløs-

ninger

ELMA



Offentleglova § 1

Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg 

verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje 

informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske 

deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til 

det offentlege og kontrollen frå ålmenta.





Status OEP 2017

7,5 24
millioner

dokument

mill. søk 

årlig

300 000
årlige innsynskrav

4,5
mill. nye 

dok. årlig



- Norge vil innføre det som 

blir verdens mest 

gjennomsiktige system for 

borgere og journalister til å 

sjekke hva som skjer i 

forvaltningen av en stat.

Statsråd Jan Tore Sanner, desember 2015



Samarbeid med 
Oslo kommune

Ambisjon: 
En felles innsynsløsning 

for hele offentleg sektor. 

Staten, kommuner og 

fylkeskommuner



Utviklingsløp med fokus på brukaroppleving

• Kravspesifikasjon - brukarhistorier

• Tjenestedesign – brukarreiser

• Smidig utvikling – brukartesting

• Brukskvalitet i alle ledd

• Demo og testing



Samarbeid om utvikling











Mitt eInnsyn



Lansering 5. februar 2018



Publisering av dokumenter

• Virksomhetene eier og oppbevarer dokumentene, overfører url til eInnsyn

• Vurdering av publisering – ikke publisering er ikke forhåndsklassifisering

Offentlegforskrifta § 7

Organ som er omfatta av offentleglova, kan gjere dokument 

tilgjengelege for ålmenta på Internett.

Fulltekstpublisering pr juni 2018

• Norsk kulturråd – 22.647 dokumenter

• Difi – 1.402 dokumenter

• Utlendingsnemnda – 171 dokumenter

Mest lest våren 2018
• Difi sak 2018/283: eInnsyn – generelle henvendelser





Merverdi for innbyggerne og media

• Hjelp til selvhjelp, innbyggeren 

finner selv sine dokumenter 

• Møter et felles brukergrensesnitt 

for stat og kommune

• Moderne søkemotorer og ny 

funksjonalitet for søk

• Møter en åpnere forvaltning 

• Raskere tilgang til ønsket 

informasjon



«Praktiseringen av arkivering og åpenhet i 

statlig forvaltning har alvorlige mangler»



«Barrierer mot mer offentlighet»



Fravær av åpenhet 

– et demokratisk problem



-En viktig suksessfaktor 

for publisering av 

dokumenter er opplæring 

og  ansvarliggjøring av 

saksbehandler

Arkivleder, Difi



Kategorisering til hjelp før publisering

Rødt
Skal aldri

fulltekstpubliseres

Alt som er nevnt i 

offentlighetsforskriften § 7

Gult
Kan kanskje

fulltekstpubliseres

Dokumenter som krever vurdering i 

hvert enkelt tilfelle

Grønt Kan fulltekstpubliseres
Dokumenter som kan publiseres uten 

ytterligere vurdering





Kulturrådet



Risiko?



Start forberedelser til publisering i god tid

• Organiser innføringen som et prosjekt  på tvers av fag og IT

• Planlegg tid og ressursbruk for utrulling og implementering

• Vurder alternativ for tilkobling

• Inngå dialog med leverandør av sak- og arkivsystem

• Start internt forankringsarbeid

• Vurder opplæringsbehov

• Informasjon og «kokebok» på 
https://samarbeid.difi.no/einnsyn

https://samarbeid.difi.no/einnsyn


«Kokebok» for innføring

Stegvis tilnærming til 
implementering av eInnsyn i 
virksomheten. Sjekklister som 
veileder deg i når du bør gjøre hva. 

Enkle verktøy for arbeid med 
forankring, implementering og 
gevinstrealisering. 

1 2 3 4

Bedre rustet til å 

implementere 

Hjelp til å håndtere 

endringen ved hjelp 

av enkle verktøy

«Kokeboka» tilgjengeleg på https://samarbeid.difi.no

https://samarbeid.difi.no/


Informasjon og dokumentasjon til virksomhetene

• Samarbeidsportalen – https://samarbeid.difi.no

• Veileder for innhaldsleverandørene – under oppdatering

• «Kokeboka» - praktisk veilder for innføring av eInnsyn i 

virksomhetene

• Gjenbruk av Difis plan for innføring av eInnsyn 

• Webinar

• Bruk av eksisterende opplæringstilbud i Difi

https://samarbeid.difi.no/




Takk for oppmerksomheten!
jakob.andre.sandal@difi.no


