Vedlegg 1 – Oversikt over initiativene i handlingsplanen pr. 14.04.2021
Kolonnen «Bør følges» viser Digdirs forslag til initiativer Skate bør prioritere å følge opp spesielt.
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Økt deling av data og
verdiskaping
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Sammenhengende tjenester med brukeren i
sentrum

Innsatsområde Regjeringen vil…
I første omgang prioritere å utvikle sammenhengende tjenester
innenfor følgende livshendelser:
2.1 Få barn (ASD)
2.2 Alvorlig sykt barn (HOD)
2.3 Miste og finne jobb (ASD)
2.4 Ny i Norge (KD)
2.5 Dødsfall og arv (KMD)
2.6 Starte og drive en frivillig organisasjon (KUD)
2.7 Starte og drive en bedrift (NFD)
2.8 I samarbeid med KS utvikle metoder og samle kunnskap om
brukerorientering, organisering og koordinering i utvikling og drift
av sammenhengende tjenester på tvers av fagsektorer og
forvaltningsnivåer
2.9 I samarbeid med KS utvikle felles prinsipper for god
brukskvalitet i digitale tjenester
2.10 I samarbeid med KS utrede konsept for realisering av en
innbyggerorientert løsning, som for eksempel virtuell assistent,
for enkel tilgang til egne data, informasjon og tjenester som er
persontilpasset (Digital assistent)
3.1 Etablere et nasjonalt ressurssenter for deling av data med
spisskompetanse på sammenhengen mellom juss, teknologi,
forretnings- og forvaltningsprosesser som læremiljø og
kompetansebank for hele offentlig sektor
3.2 I samarbeid med KS vurdere å benytte eksisterende
datasjøer (samlinger av store datamengder), herunder regionale
og virksomhetsinterne datasjøer, som skal kunne understøtte
dataanalyser og tjenesteutvikling
3.3 I samarbeid med KS utrede en generisk datafordeler som
blant annet innebærer kunnskap og metodikk for hvordan data
kan deles på en forsvarlig måte gjennom å fastsette prinsipper
for ansvar, kostnadsdekning og gevinstuttak (Nasjonal
verktøykasse for deling av data)
3.4 Utrede mulig plikt til å publisere åpne offentlige data
3.5 Utarbeide en nasjonal strategi for kunstig intelligens
4.1 Foreta en gjennomgang av regelverk for å kunne vurdere å
fjerne gjenstående hindringer for digitalisering med utgangspunkt
i arbeidet med sammenhengende tjenester
4.2 Innlede dialog med næringslivet, frivillige organisasjoner og
virksomheter i offentlig sektor for å få innspill til konkrete
hindringer for digitalisering i eksisterende regelverk
4.3 Utarbeide en veileder for digitaliseringsvennlig regelverk og
klart lovspråk
4.4 Omtale og vise til veileder for digitaliseringsvennlig regelverk i
veiledningen Lovteknikk og lovforberedelse
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5.1 I samråd med KS etablere arenaer for samordning og
koordinering av det samlede innholdet i felles økosystem for
nasjonal digital samhandling og tjenesteutvikling
5.2 At KMD tar ansvaret for at statlige og kommunale interesser i
felles økosystem for nasjonal digital samhandling og
tjenesteutvikling koordineres, herunder vurdere
samarbeidsavtaler mellom KMD og KS for å ivareta disse
5.3 Legge til rette for at styring av de nasjonale fellesløsningene i
økosystemet gjennom tildelingsbrevene til statlige forvaltere av de
nasjonale fellesløsningene skjer på en samordnet måte
5.4 Vurdere hvordan en kan sikre e-ID og e-signatur til alle
grupper som har behov for det, og retningslinjer for bruk av
ansatt-ID
5.5 Vurdere behovet for å etablere en CERT-funksjon for
økosystemet
6.1 Vurdere hvordan mandatet til Skate kan forsterkes og
videreutvikles
6.2 Utvikle en egen veileder for departementene for strategisk
styring av digitaliseringen
6.3 Vurdere å videreutvikle tilbud om kompetansebygging,
erfaringsoverføring og bistand til arbeidet med gevinstrealisering
på digitaliseringsområdet i departementene
6.4 Vurdere behovet for prinsipper for kostnadsdeling i nye
digitaliseringstiltak
6.5 I samarbeid med KS utarbeide retningslinjer med felles
prinsipper for når og hvordan kommunal sektor skal involveres i
statlige beslutninger som omhandler digitalisering og som berører
kommunesektoren
6.6 Etablere arenaer innenfor konsultasjonsordningen for å følge
opp digitaliseringstiltak som berører kommunal sektor, inkludert
tiltak i digitaliseringsstrategien
6.7 At modellen for et sterkere og mer systematisk samarbeid og
samordning mellom statlig og kommunal sektor
(samstyringsmodell) etableres i første omgang for områdene med
størst grad av samhandling, for eksempel sektorene helse og
omsorg og oppvekst og utdanning
7.1 Utarbeide felles prinsipper for samarbeid med privat sektor på
digitaliseringsområdet med sikte på å videreutvikle et slikt
samarbeid
7.2 Sette i gang et arbeid med etablering av et program for økt
samhandling mellom offentlig sektor og oppstartsselskaper etter
modell av liknende programmer i USA og Europa (StartOff)
8.1 Utarbeide en strategi for digital kompetanse i offentlig sektor.
KS og andre relevante aktører vil bli involvert i arbeidet
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Innsatsområde Regjeringen vil…

9.1 Oppfølging av tiltak 5 i nasjonal strategi for digital sikkerhet
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