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Informasjonsforvaltning -
Avdeling Deling

Gruppe innhold skal ha oversikt over hvilken informasjon Skatteetaten besitter, hva den betyr, hva 

den kan brukes til og hvem som kan bruke denne informasjonen. Gruppen har videre ansvar for 

informasjonsstandarder, etatens rammeverk for informasjonsmodellering og at informasjonen 

struktureres og beskrives likt i hele etaten.

Informasjons-

forvaltning

Avdelingen har ansvar for utforming og modellering av informasjonen etaten forvalter, så 

vel som samhandling/deling av relevante deler av denne informasjon med eksterne. 

Endringsagendaen er bedre forvaltning og økt bruk og deling av informasjon.

Gruppen har ansvaret for å distribuere opplysninger til eksterne samarbeidspartnere. Gruppen skal sørge 

for at rettslig grunnlag for utlevering og distribusjon av data er kontrollert, samarbeide med eksterne om 

informasjonsutveksling, og bidra til god informasjonsflyt.



Helhetlig informasjonsforvaltning

• Informasjon må forvaltes som en egen viktig felles ressurs – for flerbruk

• Informasjon som beskriver brukerens virkelighet

• Finnes digitalt i brukerens prosesser

• Er oppdatert og tett på brukerens hendelser

• Krever en nasjonal tilnærming til hvilken informasjon vi skal ha kilder for 

• Hvem skal hente inn informasjonen "kun en gang"?

• Tydelige roller og ansvar for informasjon

• Krever en lokal tilnærming – orden i eget hus

• Informasjon som er godt dokumentert og riktig forstått av alle brukere

• Standarder og datakataloger

• Inntekt er ikke inntekt – samboer er ikke samboer



Felles forståelse
Lovverk

Part

Lønnsinntekt: Beløp

Informasjonsmodell

lønnsinntekt:

”vederlag, godtgjøring for 

et arbeid el. en tjeneste”

Begrep

public class Person {

private integer lønnsinntekt;

private integer ..;

...}

Systemutvikling

create table Person

(lønnsinntekt number(28),,)

Databasetabell

<complexType name=”Person”>

<element name= ”lønnsinntekt” type=”xsd:integer>

</complexType>

XSD

<Person>

<lønnsintekt>111111</lønnsinntekt>

</Person>

XML



Rammeverk for informasjonsmodellering

• Metamodeller

• Metode- og prosessbeskrivelser

• Regler og retningslinjer

Dokumentert felles forståelse

• Gode eksempler

Verktøy + Veiledning Dokumentert     

felles forståelse 

Informasjonsarkitekter i alle store prosjekter!
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Felles

forståelse

Sporbarhet

Helhetlig

forvaltning

Samordning

Gjenbrukbarhet

Varig kunnskap vi etablerer!

Konstruksjonsmodeller

XSD Java etc
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Begrepsmodell

Strukturmodell

Konstruksjons-

modell

Behovsanalyse

Løsningsdesign

Konstruksjon 

og test

XSD Dataformat / fysisk organisering

FSUM og Arkitekturstyring

XML dokumenter i Skattekister

Smidig? 



Skattekiste Skatteoppgjør

FagsystemInnsamling Deling

Hvor skal vi jobbe mest med dataene? 

Eksterne Analyse



Målet med ordningen er at levedyktige foretak skal 
komme seg gjennom krisen

Koronaepidemien treffer Norge og 

regjeringen iverksetter omfattende tiltak 

for å bekjempe koronaviruset

Koronaviruset og påfølgende tiltak har 

medført at tusenvis av virksomheter har 

mistet store deler av sin omsetning

12.mars

Regjeringen vedtar en kompensasjons-

ordning for virksomheter med stort 

inntektsfall som følge av virusutbruddet

2.april

Ordningen skal utvikles i samarbeid mellom finansnæringen og Skatteetaten. Skatteetaten tildeles forvaltningsansvaret for ordningen. 

Eksempel - kompensasjonsordningen



Foretak med stort omsetningsfall skal få dekket en andel 
av sine uunngåelige faste kostnader 

• Gjennom ordningen kan foretak søke staten om kompensasjon for tapt omsetning som følge av 
virusutbruddet og smitteverntiltakene.

• Tilskuddet størrelse beregnes på bakgrunn av omsetningsfall, størrelsen på foretakets 
uunngåelige faste kostnader og hvorvidt foretaket er myndighetsstengt eller ikke.

• Et anslag viser at det er 20 000 foretak som er myndighetsnedstengte og 50 000 foretak som 
ikke er myndighetsnedstengte som har så stort omsetningsfall at de har krav på tilskudd. 

• Ordningen vil i første omgang gjelde for mars, april og mai, hvor regjeringen har anslått at 
ordningen kommer til å koste mellom 10 og 20 milliarder i måneden

Money



Ordningen har blitt utviklet på under 3 uker, parallelt med 
at forskriften ble skrevet

UKE 14 UKE 15 UKE 16

Prosjektstart Ordning vedtatt Ordning lansert

Juridisk

System

Forretning

Utarbeidelse av forskriften for kompensasjonsordningen 

17. april

18:25 – ESA godkjenning 20:45 – Ordning vedtatt

18. april

Arbeidsstrømmer



Forretningssiden ønsket begrepsmodell for å forstå ny forskrift

http://informasjonsmodeller/prosjektmodeller/Kontantstoette/?refid=_18_5_5cd0181_1586024663898_252961_46648


Informasjonsmodell - søknad



Hvordan

• Arkitektur – 2 dager 

• Bemanne tre team – 1 dag

• Kjerneteam (9+6) samlet fysisk 

• 1.demo - under en uke 

• 1. prodsetting - en uke 

• 1 eksterne bruker på etter ca to uker

• Full prod på under tre uker 

• Forretning, juridisk, Finans og IT 
jobbet tett sammen hele veien

• Forskrift ble tilpasset IT-system

• Arkitektur – tydelig hovedretning 

• Felleskomponenter og kompetanse

• Kjent verdikjede til Innkreving 

• Ingen svake ledd – håndplukket 

• Passelig antall utviklere/komponenter

• Ingen gammel kode eller forvaltning

• Løs snipp på spesifikasjon - i starten

• Alle hadde ansvar for fremdrift

• Formalisme legges på før prodsetting



Kan vi  
gjenta det?

Lean 
startup

Design 
sprint 

Involvering av 
juridisk / Finans

Nytenkning rundt 
Felleskomponenter

Passelig 
mange…

Mål og 
motivasjon



Tverrfaglige produktteam og "data mesh"? 

Zhamak Dehgahni-https://martinfowler.com/articles/data-monolith-to-mesh.html

https://martinfowler.com/articles/data-monolith-to-mesh.html
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Smidig informasjonsfabrikk!

geir.myrind@skatteetaten.no

@geirmy

mailto:geir.myrind@skatteetaten.no


Etatens data skal være 

•Lett å oppdage

•Tilgjengelige og adresserbare 

•Pålitelige med høy datakvalitet

•Selvforklarende

•Samhandlingsklare og styrt av felles standarder

•Sikre og tilgangsstyrte 



Datasett som produkt 

Selvbeskrivende, standardisert og 
identifiserbar samling av data



Datasett
Personvern

Informasjons-

sikkerhet

Tjeneste

(API) Datakvalitet

Informasjons-

modell

Begrep

Datasett-

beskrivelse

Hva vi må vite om datasettet i skattekisten?  

Skattekiste


