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Sak 5/2021 Digdirs hovedprioriteringer i 2021 og involvering av Skate
Behandlingssak
Historikk/bakgrunn
I Skates nye mandat fra 1.4.2020 står det blant annet at Skate skal være et rådgivende organ for
Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Digdir er opptatt av Skates råd og vil derfor orientere dere om våre
hovedprioriteringer for 2021 og planlagt involvering av Skate. Vi inviterer deretter til råd og innspill
knyttet til sistnevnte.
Digdirs prioriteringer i 2021 er i hovedsak styrt av vår økonomi- og virksomhetsinstruks, vårt
tildelingsbrev og pågående strategi- og OU-prosess som har som formål å skape ett
Digitaliseringsdirektorat.
Forslag til beslutning:
•

Digdir merker seg rådene som gis knyttet til involvering av Skate i det videre arbeidet med å
planlegge og gjennomføre direktoratets oppgaver.

Presentasjon av saken
Formål og roller i Økonomi- og virksomhetsinstruks for Digitaliseringsdirektoratet (regjeringen.no)
Hovedpunktet under formål er:
Digitaliseringsdirektoratet skal være regjeringens fremste verktøy for raskere og mer
samordnet digitalisering av samfunnet.
Under roller og oppgaver står det
Digitaliseringsdirektoratet har både en rolle som premissgiver, iverksetter,
fellestjenesteleverandør og tilsynsmyndighet. Digitaliseringsdirektoratet skal samarbeide med
relevante aktører. Direktoratet skal tilrettelegge for god kontakt og godt samarbeid med
næringslivet.
Både roller og oppgaver er ytterligere omtalt i instruksen.
Tildelingsbrev for 2021
I vårt tildelingsbrev for 2021 skriver KMD at Digdir har følgende hovedprioriteringer i 2021
1. Forvalte og videreutvikle de nasjonale fellesløsningene, slik at de har god
informasjonssikkerhet, og at de forblir relevante. Videre skal direktoratet opprettholde framdrift
og leveranseevne i allerede igangsatte utviklingstiltak, herunder Tjenester 3.0.
2. Forberede oppfølging av departementets behandling av modell for organisering, styring og
finansiering av de fellesløsninger som Digitaliseringsdirektoratet har ansvaret for i samråd
med KS, Skate og brukerne av de nasjonale fellesløsningene.
3. Videreføre arbeid med informasjonsforvaltning og deling av data, med fokus på etablering av
Datafabrikken og videreutvikling av Nasjonalt ressurssenter for deling av data.
4. Være pådriver for gjennomføring av målene i Digitaliseringsstrategien. Følge opp
sammenhengende tjenester og ivareta hovedansvaret for livshendelsen dødsfall og arv.
5. Styrke arbeidet for en mer helhetlig tilnærming til informasjonssikkerhet i forvaltningen.
6. Delta i oppfølgingen av norsk deltagelse i Digital Europe Programme.
7. Følge opp videre arbeid med datadrevet digitalt tilsyn
Mål og oppdrag er omtalt i Statsbudsjettet 2021 - Tildelingsbrev til Digitaliseringsdirektoratet
(regjeringen.no)
.
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Tidligere innspill fra Skate:
Vi har merket oss Skates forventinger til Digitaliseringsdirektoratet slik de er uttrykt i evalueringen av
Skate 1, i Skate-møtet 18.12.2019 2 og i Skates erfaringsrapport for 2020. Når det gjelder evalueringen
av Skate er status for tiltakene fra rapporten gjengitt i vedlegg-1.
Forventningene til Digdir fra Skates møte i desember 2019 var kort oppsummert:
Det ble i møtet uttrykt forventninger om at Digdir skulle bli et sterkt direktorat og en tydelig
premissgiver som skaper gode rammebetingelser for digitalisering og digital samhandling i offentlig
sektor. Digdir ble oppfordret til å jobbe oppover og på tvers av departementene for å få til dette. Det
var også forventninger om at det nye direktoratet skulle fjerne hindringer for digitalisering, utvikle en
arkitektur for felles økosystem og tilby fellesløsninger som det er behov for.
Pågående strategi og organisasjonsutvikling (OU):
Som kjent ble Digdir etablert 1.1.2020 som en sammenslåing av deler av Difi og miljøene som
arbeidet med Altinn og informasjonsforvaltning i Brønnøysundregistrene. I tillegg ble avdeling for
offentlige anskaffelser overført fra Digdir til DFØ 1.9.2020.
Digdir planla opprinnelig å gjennomføre en strategi- og OU-prosess i 2020. På grunn av koronasituasjonen, har vesentlige deler av denne prosessen blitt utsatt. Vi har så langt definert vår visjon og
våre verdier, gjennomført et prosjekt for å se hvor og hvordan vi kan ta ut synergier av
sammenslåingen og startet et strategiarbeid som ferdigstilles våren 2021. Sistnevnte følges av en OUprosess.
Digdirs visjon er: Sammen for en enklere digital hverdag
Våre verdier er: Pålitelig, inkluderende og uredd
Involvering av Skate
Digdirs involvering av Skate og Skates arbeidsutvalg vil i hovedsak dreie seg om hvordan vi sammen
kan realisere regjeringens digitaliseringsstrategi. Figuren under illustrerer dette og kobler til Digdirs
hovedprioriteringer over gjennom nummereringen.

Figur 1 Digdirs hovedprioriteringer og involvering av Skate
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1. Skates involvering i regjeringens digitaliseringsstrategi og handlingsplanen
• Skate:
o Under Skates fagdager i mai er tema «Status og utfordringer i regjeringens
digitaliseringsstrategi». Hvordan samarbeider vi for å løse sammenhengende
tjenester (livshendelsene), hvilke krav setter disse til det underliggende nasjonale
økosystemet og hvordan påvirker disse to handlingsplanen for regjeringens
digitaliseringsstrategi?
o Det er også satt opp andre saker knyttet til beslektede tema på Skates agenda for
2021, herunder:
 Handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi – Rapportering KMD
 Digitaliseringsrundskrivet
 Medfinansieringsordningen
 Informasjonsforvaltning og deling av data
 Flere kan bli aktuelle etter AU sitt forslag til strategiske Skate-saker for høsten
• AU
o Prioritere og anbefale strategiske saker for behandling i Skate
o Forberedelse til Skate-møter og Skates fagdager
o Felles økosystem – Det å etablere en felles forståelse for innholdet i felles økosystem
slik det er har allerede vært på AUs agenda. Vi arbeider nå sammen med AU for å
lage et målbilde for økosystemet og beskrive veien dit. Arbeidet må som vist i figuren
over sees i sammenheng med handlingsplanen for regjeringens digitaliseringsstrategi
og arbeidet med sammenhengende tjenester.
o Arbeidsgrupper og referansegrupper kan opprettes etter behov
2. Digdirs fellesløsninger
• Skate
o Overordnet om styring og finansiering av Digdirs fellesløsninger
o Råd og forankring ved prioritering av behov som krever større nyutvikling av
fellesløsninger
• AU
o Operasjonalisering av organisering, styring og finansiering av Digdirs fellesløsninger
o Informasjon om arbeid med produktstrategier o.l. i felles økosystem
o Gi råd om representasjon fra Skate-virksomhetene i styringsråd for Digdirs
fellesløsninger
3. Internasjonalt arbeid
• Skate
o Skate-sak i juni om hvordan utnytte Digital Europe Programme (nå forkortet DIGITAL)
i den nasjonale innsatsen under regjeringens digitaliseringsstrategi
• AU
o Forberede Skate-saken over og ved behov behandle relaterte saker i løpet av
høsthalvåret
4. Tilsynet for universell utforming
• Skate
o Mulige strategisk Skate-sak om status, utfordringer og innretning på veiledning på
området - dersom AU prioriterer og anbefaler det.
• AU
o Mulig sak som over dersom AU mener saken er viktig

---

Saken vil bli framlagt av Steffen Sutorius
Saksframlegget er utarbeidet Digitaliseringsdirektoratet
Oslo, 17.03.2021
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