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Sak 1/2021 Ny sammensetning av Skate fra 1.1.2021
Informasjonssak
Historikk/bakgrunn
Medlemmene i Skate blir oppnevnt for en periode for tre år om gangen. Det er Kommunal- og
moderniseringsdepartementet (KMD) som beslutter sammensetningen av Skate, bl.a. etter at KS har
utpekt hvem som skal være kommunesektorens representanter. Forrige oppnevnelse av medlemmer i
Skate varte frem til 31. desember 2020.
Forslag til beslutning:
• Medlemmene i Skate ser frem til et godt samarbeid om Skates oppdrag de kommende årene
Presentasjon av saken
I brev av 6.januar 2021 besluttet KMD sammensetningen av Skate for perioden 1. januar 2021 til 31.
desember 2023 og informerte de oppnevnte.
Nye medlemmer i Skate ble:
• Direktøren i Statistisk sentralbyrå
• Direktøren i Politidirektoratet
• Direktøren i Direktoratet for byggkvalitet
• Kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune
Direktøren i Lånekassen ble ikke gjenoppnevnt og gikk ut av Skate på bakgrunn av rulleringsprinsippet
i Skates mandat.
Øvrige direktører i forrige periode ble gjenoppnevnt. Vi viser for øvrig til vedlagte brev fra KMD med
alle oppnevningene.
Mandat og annen informasjon om Skate
Digitaliseringsdirkektoratet (Digdir) sendte 8. januar 2021 de nye medlemmene ytterligere informasjon
om Skate iht. brevet fra KMD. Digdir legger derfor til grunn at også de nye Skate-direktørene er kjent
med både Skates mandat fastsatt av KMD 3. april 2020 og mandatet til Skates arbeidsutvalg (AU)
fastsatt av Skate 18. desember 2019. Arbeidsutvalget har allerede gjennomført to møter i 2021, og fra
det andre møtet 17.februar var alle Skate-virksomhetene representert.
Skates møter gjennomføres normalt i lokalene til Digdir, med unntak for Skates fagdager, som første
uka i mai hvert år arrangeres over to halve dager med overnatting på et hotell utenfor, men i nærheten
av, Oslo. På grunn av korona-situasjonen ble de fleste Skate-møtene i 2020 gjennomført heldigitalt.
Heldigitale møter vil fortsette frem til korona-situasjonen endrer seg og tillater at Skate igjen kan
samles fysisk.
Skate har vært opptatt av å forsterke koblingen mellom Skate og arbeidsutvalget og anbefalt at AU
derfor bør bestå av bisitterne til Skate-direktørene. Det er nå tilfelle for de fleste Skate-direktørene.
For å få plass til ønsket antall medlemmer i Skate fra 2021 har Skate besluttet at direktørenes bisittere
også i en normalsituasjon kun skal følge Skates møter digitalt. Det vil bli gjort et unntak fra dette under
Skates fagdager der bisitterne kan delta fysisk på dagtid.
Møter med digitaliseringsministeren
I Skates nye mandat står det at Skate møter digitaliseringsministeren to ganger i året. Møtene
benyttes til at Skate formidler innspill til politikkutvikling på digitaliseringsområdet.
Det første møtet iht. nytt mandat ble gjennomført 9. desember 2020. I 2021 er det avtalt tilsvarende
møter med statsråden under Skates fagdager 6. mai og i Skates ordinære møte 8. desember.
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Kort presentasjonsrunde i Skate-møtet 17.mars 2021
Digdir foreslår at Skate tar ovennevnte til informasjon, og at vi til denne saken innledningsvis i Skatemøtet 17. mars kun tar en kort presentasjonsrunde blant medlemmene i tilfelle alle ikke kjenner alle. Vi
tar oss bedre tid til å bli kjent med hverandre når vi kan møtes fysisk.
Alle de nye Skate-direktørene er også velkomne til å ta kontakt med Skates leder, direktør Steffen
Sutorius i Digdir, for en nærmere samtale om Skate og Skates oppdrag og arbeid.
Digdir ser frem til et godt samarbeid videre med både nye og gjenoppnevnte medlemmer om Skates
oppdrag. Vi håper og tror det er gjensidig, og legger det frem som forslag til beslutning i denne saken.

Vedlegg: Brev fra KMD 6.1.2021 – Oppnevnelser til Skate fra 1. januar 2021

---

Saken vil bli framlagt av Steffen Sutorius, Digitaliseringsdirektoratet
Saksframlegget er utarbeidet av Digitaliseringsdirektoratet
Oslo, 2.3.2020
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