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1 Introduksjon til Digitale aktorater og fengslinger 
Prosjektet Digitale aktorater og fengslinger leverer verktøystøtte for sammenstilling av 
straffesaksdokumenter til en samlet PDF-fil og oversendelse av denne til domstoler og 
forsvarere/bistandsadvokater.  

I tillegg bistår prosjektet med informasjon og opplæring til høyere påtalemyndighet, politidistrikter 
og særorgan, samt koordinering mot domstolene og advokatforeningen.  

For å sende saksdokumenter digitalt benytter politiet en meldingstjeneste i Altinn som kanal for 
forsendelse av dokumentene.  

I enkelte sammenhenger vil det fortsatt være nødvendig å bruke minnepinne eller CD for overføring 
av dokumenter; eks store mengder bevis, oppdatering under en pågående hovedforhandling, etc.   

Det er primært domstoler og forsvarere/bistandsadvokater som er mottakere av 
straffesaksdokumenter. Disse virksomhetene identifiseres ved sitt organisasjonsnummer eller 
bedriftsnummer. Virksomheten gir selv tilgang til de personer som skal motta straffesaksdokumenter 
på sine vegne.  

 

2 Generelt om Altinn 
Altinn er en internettportal for digital dialog mellom næringslivet, privatpersoner og offentlige 
etater. Altinn er også en teknisk plattform, som offentlige etater kan benytte for å lage digitale 
tjenester.  

Altinn er en veletablert og omfattende plattform, og er i sterk vekst når det gjelder datavolumer, 
tilknyttede offentlige virksomheter og antallet elektroniske sluttbrukertjenester. Altinn har i dag over 
500 digitale skjemaer og tjenester for mer enn 40 tjeneste-eiere.  

Straffesaksforsendelse støtter oversendelse av dokumenter til aksjeselskaper (AS), allmennaksje-
selskaper (ASA) og enkeltpersonforetak (ENK). Tjenesten kan også benyttes av selskap med delt 
ansvar (DA) og norsk avdeling av utenlands selskap (NUF), dersom disse har registrert daglig leder 
eller kontaktperson i Enhetsregisteret. Hvis det er brukere som hører til andre selskapstyper, må man 
ta kontakt med prosjektet for en avklaring om forsendelse til dette selskapet er mulig. Virksomheter 
som benytter flere organisasjonsledd (f.eks. flere datterselskaper), må selv bestemme om 
dokumentene skal sendes sentralt eller til det enkelte datterselskap. 

OBS: Medio november 2017 vil Altinn ta i bruk en ny versjon programvare, som medfører at alle 
skjermbildene vil få nytt utseende. Denne brukerveiledningen blir oppdatert når dette er utført.    

 Pålogging i Altinn  2.1
Hvis man ikke er vant til å bruke Altinn, kan det være naturlig å logge seg på noen ganger og gjøre seg 
bedre kjent med brukergrensesnittet der.  
 
Man finner Altinn på nettadressen www.altinn.no.  
 

http://www.altinn.no/


Digitale aktorater og fengslinger   

4 
 

 
 
Man starter pålogging ved å klikke på knappen i øverste høyre hjørne "Logg inn".  
 
Man får da opp et valg mellom ulike metoder for pålogging (autentisering):  
 

 
 
Pålogging med bank-ID ser slik ut.  
 



Digitale aktorater og fengslinger   

5 
 

 
 
Man fyller inn fødselsnummer, kode fra kodebrikken og eget passord for å logge på.  
 
Man kommer da inn på sin private side i Altinn, med meldinger fra ulike etater.  
 

 
 

 Representere virksomhet  2.2
Når man logger på Altinn vil man alltid se sin egen private meldingsboks først.  

I tillegg til sine private meldinger kan man se meldingsboksen for alle virksomheter man kan 
representere. Dette kan være egen arbeidsplass eller andre virksomheter hvor man er styremedlem 
eller har andre roller, f.eks. i borettslag, idrettslag og private virksomheter.  

Man velger så hvilken virksomhets meldingsboks man vil se.  
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Man får nå opp virksomhetens meldingsboks.  

 
Når man har lest aktuelle meldinger (se kap. 4.2.) logger man ut av Altinn ved å klikke på "Logg ut" 
øverst i høyre hjørne. 

 

3 Oppsett for brukere i Altinn  
I større virksomheter er det naturlig å utpeke en eller to ansatte som har som oppgave å motta 
straffesaksdokumenter fra politiet. Den som er daglig leder for virksomheten, må tildele rettighet til 
disse. Dersom daglig leder har delegert rollen "Tilgangsstyring" i Altinn til andre, må man også gi 
rettighet til tjenestene "Straffesak Forsendelse" og "Straffesak Filvedlegg" for at disse skal kunne 
tildeles videre.  
 
I mindre virksomheter vil det ofte være den som har rollen daglig leder som vil motta meldingene. 
Hvis det kun er daglig leder som skal motta straffesaksmeldingene, kan man hoppe over dette 
kapittelet.  
 
 

 Ny bruker  3.1
Hvis personen som skal få tilgang til straffesakforsendelse allerede har en rolle i virksomheten, kan 
man hoppe videre til avsnitt 3.2. Tildele rettighet.  
 
Velg "Profil, roller og rettigheter" i den blå hovedmenyen.  
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Velg "Andre med rettigheter til virksomheten".  
 

 
 
Velg "Legg til ny person". 
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Skriv inn fødselsnummer (11 siffer) og etternavn på personen som skal representere virksomheten og 
klikk på "Neste".  
 
Man kommer så tilbake til skjermbildet "Andre med roller for virksomheten".   
 

 Tildele rettighet  3.2
Den som skal motta straffesaksdokumenter på vegne av virksomheten, må få tildelt rettighet til de to 
tjenestene "Straffesak Forsendelse" og "Straffesak Filvedlegg".   
 
Fra skjermbildet "Andre med roller for virksomheten" klikker man på "Gi og fjerne rettigheter" for 
vedkommende person. Man får da opp følgende skjermbilde:  
 

 
 
I søkeruten skriver man inn "Straffesak Forsendelse" og velger denne tjenesten. Man får da opp et 
skjermbilde hvor man må bekrefte denne tillatelsen.  
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Klikk på "Gi rettigheter", og man får opp følgende bekreftelse:  
 

 
 
Altinn sender nå en epost til vedkommende person med beskjed om at vedkommende har fått en ny 
rettighet. Det er epost-adressen som vedkommende har oppgitt (for virksomheten eller som 
privatperson) som benyttes.  
 

 
 
OBS: Man må nå gjøre de samme trinnene i avsnitt 3.2. for tjenesten "Straffesak Filvedlegg".  
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Under menyvalget "Gi og fjerne rettigheter" vil man nå se de to tjenestene "Straffesak Forsendelse" 
og "Straffesak Filvedlegg" listet opp under "Har også tilgang til disse enkelttjenestene".  
 

 
 
OBS: Det er viktig at alle brukerne har tilgang til begge disse to tjenestene.  
 
 

 Fjerne rettigheter  3.3
Når en medarbeider ikke lenger skal motta meldinger i denne tjenesten, eller slutter i virksomheten, 
må disse tilgangene i Altinn fjernes. Det gjøres på tilsvarende måte, se "Fjern en eller flere 
rettigheter" i skjermbildet ovenfor.   
 
 

4 Motta meldinger  
Dette kapittelet er informasjon til de personer som regelmessig skal hente ned straffesaks-
dokumenter fra Altinn på vegne av sin virksomhet.  
 

 Forberedelse  4.1
Man bør sette opp at man vil motta varsel fra Altinn når det kommer nye meldinger. Man kan velge 
om man vil motta varsel som epost eller SMS. Dette gjøres ved å velge "Profil, roller og rettigheter" 
fra den blå hovedmenyen i Altinn.  
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Velg "Din kontaktinformasjon for virksomheten". Man får da opp følgende skjermbilde, hvor man kan 
fylle ut mobilnummer for SMS-varsling eller epost-adresse.   
 

 
 
Når man fyller ut mobilnummer eller epost-adresse her, vil Altinn sende en melding om at 
kontaktinformasjonen er endret.  
 

 
 
Hvis man oppdaterer mobilnummer for varsling pr. SMS, får man en tilsvarende melding som SMS til 
mobiltelefonen.  
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 Hente meldinger  4.2
Når det kommer nye meldinger fra politiet, sender Altinn ut et varsel om dette, med 
noreply@politiet.no som avsender.  
 

 
 
Hvis det er flere personer som har tilgang til tjenesten "Straffesak Forsendelse" og som har satt opp 
varsling, vil alle få tilsendt slikt varsel.  
 
Når man får varsel fra Altinn om ny melding, logger man seg på Altinn, velger virksomheten man skal 
representere, og finner riktig melding i meldingsboksen.  
 

 
 
Når man klikker på en melding, får man opp selve meldingsteksten og link til vedlegget  
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Deretter laster man ned vedlegget, som er et dokument i pdf-format. Hvis man klikker på linken vil 
man få opp et valg om å åpne det eller lagre det på sin egen PC. Alternativt kan man høyreklikke på 
linken og velge "lagre som".  

 
 
 
Man lagrer vedlegget på egen PC ved å velge "Save", eller klikke på pilen ved siden av og velge "Save 
as".  
 
Hvis det er flere vedlegg til samme melding, laster man ned hvert enkelt vedlegg for seg.  
 
Filen lagres nå på den lokale PC-en, som en zip-fil (komprimert katalog). Plasseringen bestemmer 
man selv. Katalogen hvor filene er lagret kan se slik ut:  
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Man har nå lagret zip-filen på sin egen maskin, og kan flytte den over til et fellesområde eller sende 
det til riktig saksbehandler. Når man klikker på zip-filen vil man se selve filvedlegget, samt en hjelpefil 
som heter "manifest.xml". Hjelpefilen kan man bare overse eller slette.  

 

 

 

 

Enkelte brukere av Mac opplever at de ikke får pakket ut zip-filen på riktig måte. Man kan da laste 
ned et nytt program for dekomprimering, f.eks. "Dr. Unarchiver", som er gratis.  

 

5 Håndtering av dokumenter internt  
Dokumentene vil inneholde sensitive personopplysninger, og skal derfor behandles i henhold til krav 
fra Datatilsynet. Dokumentet må ikke kopieres til annet enn forsvarerens eget bruk uten politiets 
tillatelse. Det må ikke overleveres til andre, og heller ikke forevises til andre enn tiltalte uten politiets 
tillatelse. 

Det er opp til den enkelte virksomhet å lage gode rutiner for hvordan straffesaksdokumentene skal 
behandles. Når vedlegget lastes ned fra Altinn, lagres det normalt på brukerens hjemmeområde på 
arbeidsstasjonen.  Det kan derfra flyttes over til fellesområder eller lagringsområde for 
vedkommende som skal behandle saken videre.  

Saksbehandleren kan lese dokumentet med et enkelt pdf-program, og om ønskelig skrive ut hele 
eller deler av dokumentet.  

Virksomheten må også lage rutiner som sikrer at tilganger i Altinn blir fjernet når ansatte slutter/går i 
permisjon.  
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