Sak 5-21 Vedlegg - Status for tiltakene fra
evalueringsrapporten for Skate i 2019
Tema
Skate som
rådgivende organ for
Difi, KMD og
digitaliseringsministeren

Tiltak
1. Skates mandat bør
tydeliggjøre at Skate gir råd til
Difi, KMD og
digitaliseringsministeren.
2. Dialogen fra Difi til og fra KMD
knyttet til saker behandlet i
Skate må være åpen og
transparent for Skate.
3. KMD må gi en tilbakemelding
på råd mottatt fra Skate.

Status
1. Ferdig - Skate fikk nytt mandat i
2020
2. Løpende - Digdir søker å
etterkomme dette
3. Løpende - Digdir har jevnlig dialog
med KMD om dette temaet

Skates rolle i
operasjonaliseringen
av regjeringens
digitaliseringsstrategi

4. Utkast til
digitaliseringsstrategien
diskuteres i Skate som gir sin
felles tilbakemelding.
5. Operasjonalisering av
strategien blir tema i Skate
som ved hjelp av
arbeidsutvalget og
sekretariatet etablerer en
handlingsplan med forslag til
tiltak.

4. Ferdig – Innspill til regjeringens
digitaliseringsstrategi var tema på
flere av Skates møter i 2019.
5. Løpende - KS, Skate og Digdir har
etablert handlingsplan for
strategien som følges opp i Skate
og Skates AU i strategiperioden
2019-2025.

Representasjon i
Skate

6. Sammensetning i fremtidens
Skate, herunder økt
representasjon fra kommuner
og justissektor, diskuteres i
Skate. Skate gir råd om
fremtidig sammensetning til
KMD og Difi.
7. Skate må beslutte om det er
virksomhetenes direktør som
skal møte fast, om det skal
være tillatt med vara og
bisittere og tydeliggjøre
observatørrollen.
8. Skate-sekretariatet sikrer at
Skate får tema som
tverrgående arkitektur, deling
og skjerming av data,
digitaliseringsvennlig
regelverk, nasjonale IKTsikkerhetsutfordringer,
finansieringsløsninger for
tverrgående digitalisering,
samt internasjonalt arbeid
knyttet til offentlig digitalisering
på agendaen.
9. Skates AU sikrer godt
forberedte saker.

6. Ferdig - Skate har endret
sammensetning fra 2021, med økt
deltakelse fra kommunal sektor og
deltakelse fra justissektoren, ref.
sakene 16/2020 og 1/2021.
7. Ferdig – Prinsipper for deltakelse
ble besluttet i Skates møte om
Skate-evalueringen 8.5.21, ref. sak
8/2019.

Strategisk innretning
og sentrale tema

8. Løpende – Skate-AU har en
prosess for innspill til og
prioritering av saker til Skates
agenda. Forslag legges frem for
Skate av Digdir.
9. Løpende – Skate-AU gjennomgår
og gir innspill til alle saker som
skal til Skate som ikke er av
administrativ karakter.
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Endring i innretning
for Skates
arbeidsutvalg hvor
AU tar mer av de
operative sakene
som i dag behandles
i Skate.

10. Innretning, representasjon og
organisering tas opp i AU som
kommer med forslag til
endringer.
11. Forslag til endret innretning for
AU forankres i Skate.

10. Ferdig – Skates AU la frem forslag
til nytt mandat for Skate i
desember 2019.
11. Ferdig – Skate vedtok AUs nye
mandat, ref. sak 26/2019.

Forbedret
kommunikasjon
overfor departement
og virksomheter som
ikke er representert i
Skate

12. Skate-sekretariatet utarbeider
forslag til
kommunikasjonsplan overfor
departement og virksomheter
som ikke er representert i
dagens Skate. Planen
forankres i AU og deretter i
Skate.

12. Løpende - Kommunikasjonsplan
ble vedtatt av Skate i 2020, ref.
sak 5/20. Tiltakene i planen følges
opp løpende og som et eksempel
på tiltak ble Skates
topplederseminar gjennomført
første gang i februar 2021.

Skates møter

13. Digdir utarbeider forslag til
avklaring av Digdirs ulike roller
i Skatemøtene, herunder
møteform, representasjon,
gjennomføring og fasilitering.
Forslaget diskuteres og
forankres i Skate.
14. Skate ser på muligheten for
minst et årlig «lunsj til lunsj»
møte for å fremme gode
relasjoner og tillit mellom
medlemmene.

13. Ferdig – Saken ble behandlet på
Skates møte 18.12.19.
Avklaringene er nedfelt i godkjente
«Rammer og føringer for Skatemøtene», jf. sak 24/19.
14. Løpende - Skates fagdager ble
arrangert første gang i 2018. De er
planlagt igjen i mai 2021, men vil
da kunne måtte gjennomføres
heldigitalt pga. korona..
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