SAKSFRAMLEGG
Forum: Skate

Møtedato: 6.5.2021

Sak 7/2021 Møte med distrikts- og digitaliseringsministeren
Behandlingssak
Historikk/bakgrunn
I Skates mandat fra april 2020 står det
Skate møter digitaliseringsministeren to ganger i året. Møtene benyttes til at Skate formidler
innspill til politikkutvikling på digitaliseringsområdet.
Forslag til beslutning:
Statsråden merker seg innspillene fra Skate

Presentasjon av saken
Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland hadde sitt første møte med Skate i Skatemøtet 9.12.20, jf. sak 12/20 i referatet. Hun vil nå møte Skate igjen 6.5.21 under Skates fagdager.
Statsråden vil delta ca. en time.
Tema i møtet med statsråden
KMD har uttrykt at hovedtemaet i møtet med statsråden bør være det samme som Skates fagdager
handler om – «Status og utfordringer i regjeringens digitaliseringsstrategi».
I samråd med KMD og Skates arbeidsutvalg har Digdir utarbeidet følgende spesielt aktuelle
problemstillinger for Skate-direktørenes tilbakemeldinger til statsråden:
1. Hva er de viktigste utfordringene vi har sett til nå knyttet til livshendelsene / de
sammenhengende tjenestene og hvordan bør disse utfordringene løses?
•
basert på Skates diskusjoner og råd under dag 1 på fagdagene, supplert med
særskilte utfordringer Skate-direktørene har identifisert gjennom ansvar for og
deltagelse i arbeidet med livshendelser/sammenhengende tjenester
2. Hva er de viktigste utfordringene vi har sett ellers for å realisere regjeringens
digitaliseringsstrategi og hvordan bør disse utfordringene løses?
•
både med hensyn til gjennomføring av øvrige initiativ i strategien/handlingsplanen
og få til det som er formålet med strategien: «understøtte digital transformasjon i
hver enkelt virksomhet» (jf. strategiens innledning)
•
Skates arbeidsutvalg (AU) har nylig arbeidet med identifisering og prioritering av
strategiske Skate-saker fremover. AU mener at også flere av disse kan være
utgangspunkt for tilbakemeldinger til statsråden allerede nå. Digdir oppfordrer
direktørene til en dialog med sine AU-representanter om hvilke problemstillinger
herfra det kan være viktig å ta opp og gi innspill på i dette møtet med statsråden
Digdir minner også om «Råd til regjeringens digitaliseringsarbeid» som Skate gav på s.11-17 i Skates
erfaringsrapport 2020. Det er ønskelig at disse ikke bare blir gjentatt, men gjerne videre spisset og
supplert.
Gjennomføring
Statsråden vil først holde en kort innledning før Skate-direktørene gir sine råd.
Deretter foreslår vi at én Skate-direktør fra hver direktør-gruppe etablert under temaet sammenhengende tjenester på dag 1 på fagdagene oppsummerer hovedrådene fra sin gruppe til pkt. 1 over.
Videre åpnes det for innspill fra de øvrige Skate-direktørene spesielt for å ta opp råd tilknyttet pkt. 2,
og eventuelt for å supplere med viktige ting fra pkt. 1.
Steffen Sutorius vil lede innspillsrunden etter statsrådens innledning. Siden vi er mange i Skate og kun
har en time med statsråden oppfordres det til korte presise råd og innspill fra de som ber om ordet.
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--Saken vil bli framlagt av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland og
Digitaliseringsdirektoratet/Steffen Sutorius
Saksframlegget er utarbeidet av Digitaliseringsdirektoratet
Oslo, 26.4.2021
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