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Hva er SvarUt?

• En løsning for å kunne sende digital utgående 
post fra kommunen 
– i et elektronisk format
– som sentralisert løsning for utsending av 

vanlig brevpost

• SvarUt mottar, loggfører, overvåker, 
kontrollerer og sender

Svar Ut har vært i drift i Bergen kommune i 1 år

Brev

SvarUt

Sak/Arkiv

Fag-
system



• Utviklet av Bergen kommune
• Tilgjengelig som fri programvare (2011)

SvarUT - opphav
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Nasjonal felleskomponent
KS SvarUt
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2012
K10 kommunene initierte 

SvarUTprosjektet
overfor KS



• Regjeringens digitaliseringsprogram, som 
ble lansert i april 2012, legger grunnlaget 
for digitalisering av offentlig sektor i Norge

• I første halvdel av 2014 skal alle de største 
statlige tjenestene være digitale, og FAD  
arbeider nå med en lovendring

• All post fra det offentlige skal i 
utgangspunktet sendes digitalt
– med mindre innbyggerne selv reserverer 

seg



Regjeringens digitaliseringsprogram

• Du kan få innsyn i dine egne helseopplysninger og 
ligningsdata gjennom å logge deg inn med sikker 
elektronisk identifikasjon (eID). 

• Folk og bedrifter skal få post fra forvaltningen i en 
sikker, digital postkasse, og få varsling på sms og 
e-post når de har mottatt digital post. 

• Du kan fortsatt velge papirbaserte løsninger hvis 
du foretrekker det, 
– men standardvalget skal være digitale løsninger. 

• For bedrifter vil digitale tjenester fullt ut erstatte 
papir i kommunikasjonen med staten. 



Hvorfor SvarUt

Innbyggere, 
næringsliv og

organisasjoner
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ID

Felles prosesstilnærming – digitale tjenester

Du leter i feil postkasse.  
Brevene fra kommunen 
kommer i den digitale 

postkassen

• Forventninger fra våre målgrupper 
(innbyggere, næringsliv og organisasjoner)

• Regjeringens mål/krav
• Kommunens behov



KS SvarUt prosjektet

• Én løsning for alle kommuner og fylkeskommuner
• Standardiserte grensesnitt (WS) for overføring fra 

eksterne systemer f.eks. sak- arkivsystemer til SvarUt
• En felles avtale for kommunene for SvarUt inkludert 

overføring til elektronisk meldingstjeneste
• Valgfritt om en ønsker sentralisert print utsending
• Styrt og forvaltet av KommIT (driftsmodell avklares)



SvarUt
nasjonal felleskomponent
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Fremdrift i KS SvarUt prosjektet

• Utvikling av KS SvarUt komponent (2012)
• Pilotkjøring

• Bergen kommune
• Røyken Kommune
• Sørum kommune
• Trondheim kommune
• Sør Trøndelag fylkeskommune

• Forvaltning overtas av KommIT 1.8.2013



Hensikten med KS SvarUt er å foreta 
en rimelig, effektiv og sikker formidling av post 
til innbyggere, næringsliv og andre mottakere

• KS SvarUt er en løsning for å kunne sende 
utgående post fra kommunen
– i et elektronisk format
– som sentralisert løsning for utsending av vanlig brevpost

SvarUT - funksjonalitet
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• Fødselsnummer
• Organisasjonsnummer
• Mobiltelefon-nummer
• E-postadresse

SvarUt avhengigheter

12Trondheim kommune



Svar ut prinsipper
• Elektronisk utsending av brev
• Sak-/arkivsystem eksporterer

data og dokumenter til Svar Ut
• SvarUt pakker og lagrer 

dokument og sender melding til 
Altinn

• Altinn sender sms om at brev 
finnes og kan åpnes fra 
meldingsboks i Altinn

• SvarUt sender til printleverandør



SvarUT - prosess
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SvarUt SMS
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SvarUt i Altinn
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Dokument sendt via SvarUT
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SvarUT - overvåking
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Sak- arkiv som 
integrasjonskomponent
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