
Work shop – NOKIOS 2010
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• Målsetting med innovasjonsprogram for Altinn
• Forsterke og utvikle Altinns rolle i eForvaltning

S• Sikre bruk av Altinn som en sentral 
løsningskomponent i store offentlige prosjekter 
rundt samhandlingrundt samhandling

• Bidra til at innovasjon kommer på agendaen for 
eforvaltning – generelt.

• Tilby konkrete aktiviteter som bidrar til å sikre 
fremdrift fra ide til prosjekt inn på 
gevinstrealiseringsagendaengevinstrealiseringsagendaen.

• Tilby oppdatert kompetanse og forskning rundt 
innovasjon som bidrar til en økt populasjon av 
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j p p j
Altinn innovatører i Norge.



• Som Altinn forvalter og ansvarlig for videreutvikling er 
det viktig for Brønnøysundregistrene å:

• Utnytte leverandørene sin innovasjons kompetanse og 
de forpliktelser på området som til enhver tid ligger i p p gg
gjeldende kontrakter.

• Gjennom leverandørene få tilgang til nasjonale og 
internasjonale arenaer der innovasjon er temainternasjonale arenaer der innovasjon er tema

• Få innpass på forsknings- og utdanningsarenaer for å 
bygge egen kompetanse innen innovasjon.
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Innovasjonssyklus

• Mars/April 
- Dybdeseminar, gjerne i samarbeid med 

utdanningsinstitusjon, f.eks BI.
• Juni

- Work Shop – Brukerforum
• Oktober

W k Sh NOKIOS- Work Shop – NOKIOS
• November

W k Sh I ti F i
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- Work Shop - Innovation Fair



Dette er ingen trussel, men et unikt tilbud!g

Det er med Altinn som med Hotel California!

”  you can check out anytime you…… you can check out anytime you
like, but you can never leave.”
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• Finnes det oppskrifter på innovasjon og 
innovasjon i offentlig sektor?

J !• Ja, mange!

• Finnes det en fasit på hvordan man skal lykkes med• Finnes det en fasit på hvordan man skal lykkes med 
innovasjon?

• Neppe!
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Hva er innovasjon?

Innovasjon er et akademisk felt innen økonomi teori, 
som fokuserer på prosesser og resultat ved å gjøre 
noe nyttnoe nytt.
Ordet innovasjon kommer opprinnelig fra det latinske 
ordet «innovare», som betyr å fornye eller å lage noe , y y g
nytt.

• St.meld. nr. 7 (2008–2009)
• «en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, 

anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i 
markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape p j p
økonomiske verdier.»
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Eksempler på resultater av innovasjon eller 
innovativ tenkning.
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Altinn er eForvaltning i 
verdensklasse

La oss beholde det slik 
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