Arbeidsgruppemøte i@a
9 April 2019

Agenda
• Nytt siden sist
• Prioritering av ideportefølje
− Med kjapp oppsummering fra referansegruppas arbeid

• Studietur

• Kommende samlinger
• Eventuelt:
− Ny ide fra Induct
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Blockchain
• Infrastruktur for unoterte Aksjer
−
−
−
−
−

BR i førersetet
Samarbeid med SKD
Levert EU-søknad TOOP
Tildelt rammeavtale til Blockchangers AS
Videreutvikling av PoC i 2019 med svært begrensede
ressurser

• Er med på søknad om forskningsmidler sammen med DIFI,
Vestlandsforsk og NTNU
− Tema self-sovereign identity, og autorisasjon.
− Langsiktig perspektiv
− Folkeregisteret og enhetsregisteret - sentrale interessenter

2 i@a designsprints før sommeren
Tema: Digital tvilling
− Se på potensiale knyttet til data det offentlige forvalter
− Samspill med privat sektor
− Design sprints som metode
− 1 – muligheter uten å tenke begrensninger
− 2 – hindre og løsninger
− Hvem vil være med?

Hemmelig forskningsprosjekt med mer
fokus på tjenesteintegrasjon og offentlig
privat samarbeid.
Mange solide partnere i både offentlig og privat sektor. Mer info kommer!
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Referansegruppa:
• Ideporteføljen
•

Ikke vits i å planlegge så mye gitt ny organisering fra neste år. Jobber Adhoc frem til da.

• Nettverkssamlinger
•

Se senere slide

• Verktøy
•

Samme som pkt 1 men vi ser behov for å oppdatere kontaktlista/få oversikt på nettverket/GDPR

Presentasjonstittel | Foredragsholder

16.10.2017
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Ideportefølje
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Mine data:
• Denne ideen bygger på mange måter videre på Samtykke, men springer ut fra konseptarbeidet kalt "plattform for
plattformer" hvor caset "vant". Utrolig mange dimensjoner forbundet med denne ideen, og mange nivåer. Et videre
konseptarbeid vil kunne forsøke å rydde opp i og systematisere innsikten rundt dette samt komme opp med bedre
beskrivelser av hva som faktisk menes, mulige måter å løse det på, samt gevinster.
Kommentarer/Innspill:
To aspekter – mange dimensjoner – MÅ avgrenses!
Kort og lang sikt
oversikt (GDPR)
Eierskap
-Næringslivets bruk av dataene for å skape merverdi – montarisering
Dataene skal ligge der de er – fokus på hva brukeren trenger
Infrastrukturen har mangler
Energibransjen
PDM
Internasjonal kontekst – EU – OECD
Behov for samlet oversikt
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Plattform for plattformer økosystembygging
• Altinn "plugin" tilgjengelig i andres utviklingsplattformer og rammeverk, og andre plattformers funksjoner tilgjengelige
som "plugins" i altinn studio.

Tenkt å lede til Hackaton i Q4 eller Q1
Legge til rette for at private aktører kan berike Altinn studio med funksjonalitet.
- For eksempel Vipps kan lage betalingsmodul som tjenesteutviklere kan benytte.
- Eller norkart (som mange kommuner bruker tjenester fra kan tilby sine APIer direkte i Altinns designtime.
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Linked data showcase (EU)
• Danmark (Digitaliseringsstyrelsen) har sammen med Kommisjonen foreslått å ha et showcase (pilot) på Linked data.
Piloten vil være en utvidelse av API-referansearkitektur og API-katalog i den forstand at den vil etablere "universelle
API-er". Shocasen vil 1) initiere et Linked data miljø på tvers av landende 2) baseres på base-registre og 3) inkludere
både åpne og lukkede data.

Behandling utsatt til neste møte da vi ønsker presentasjon fra David
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Sandkasse
• Vi er veldig i tvil på dette tiltaket gitt de mulighetene som vi nå har til å provisjonere testminljøer i sky etter behov. Det
jobbes også med testdata i relasjon til dette og i tilknytning til DSF. Trenger vi en åpen sandkasse og hvilke egenskaper
skal den ha?

Denne kan gravlegges nå. Altinns testmiljøer i sky kombinert med testdata fra DSF dekker behovet.
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SPOC for offentlig sektor
• Ønskelig at det utvikles et felles digitalt kontaktskjema for offentlige etater i Altinn. Slik at brukerne slipper å kontakte
etater via brev eller telefon, samt slipper å forholde seg til hvilke(n) etat(er) som skal motta meldingen. Vi snakker her
om potensielt veldig store volum.

God og hårete ide, som alle ser kan dekke et behov. For eksempel ved et integrasjonspunkt for chatbots,
felles telefonisystem ol. Kanskje noe for miljøet rundt norge.no/det nye digitaliseringsdirektoratet?
Vi lar denne modnes videre i induct.
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Offentlig-privat samfinansiering
• Utforske nye modeller for kostnadsdeling mellom offentlig og privat sektor

Tatt over i Altinn portefølje for forstudie/analyse
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Studietur
• Generelt:
Dirk presenterte forslaget til opplegg vi har mottatt fra Cap. Det var en generell stemning om at en innovasjonsstudietur kan være interessant, men selvfølgelig
avhengig av tema, sted og kost.
• Hvor bør man dra?
• USA anses ikke som et relevant mål - dette med bakgrunn i at de ikke forholder seg til samme rammer som oss (f.eks. GDPR etc.) det bør velges ut et sted
som man kan overdra erfaringen fra
• Estland kom opp som ett sted som KAN være aktuell
• Shanghai – ble nevnt – her kunne man se på hva man IKKE skal gjøre
• Singapore – Der finnes det en god del eksempler på faktisk bruk av teknologien i offentlig sektor – dvs. fokus på det man oppnår med teknologien fremfor
fokus på selve teknologien (AG vil se eksempler som man kan lære av)
• BeNeLux – Mye bra som skjer der – ikke minst i Brüssel og EU - Hvordan jobber landene i EU med å dele data på tvers sett opp mot GDPR?
• Lengde på oppholdet?
• Alt ettersom hvor man drar – men minimum 3 dager
• Hvem skal besøkes?
• Google er ikke innovativt lengre – og ikke så relevant å besøke i dag - kanskje de var det for 5 år siden, men det er en del StartUps som ville være mer
aktuell å besøke (uten at det ble nevnt noen spesifike)
• Viktig å finne bedrifter som kan gi en overføringsverdi ift at man kan ta med seg lærdom hjem og implementere i egen virksomhet
• Innovasjon Norge har flere sentere i forskjellige land som kan være aktuelle å besøke
• Aktuelle Temaer:
• GDPR vs overvåking - Hvordan jobber landene i EU med å dele data på tvers sett opp mot GDPR?
• Hvordan beholde kunnskapsmedarbeideren
• Hvordan påvirker kriser delingen av data? à ref. Tyskland og flyktningkrisen / fare for terrorisme
• Hvordan ta ut gevinster? – altså fokus på anvendelsen av teknologien fremfor selve teknologien
• Hvem vil være med i styringsgruppen?
• Geir Jakobsen, BR à ønsker også å formidle kontakt med Innovasjon Norge
• Cathrine Solberg, UDI
• Even Kuros, Accenture
• Dirk Lammering, BR (DIG)
• Next steps:
• Dirk kaller inn Styringsgruppen til et møte like etter påsken
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Kommende samlinger
• Ideathon sammen med DIFI
• Hackaton

Eventuelt
• Ny ide fra Induct - pitch

