VEDLEGG TIL SAKSFRAMLEGG
Forum: Skate

Møtedato: 5.5.2021

Vedlegg til sak 6/2021 Sammenhengende tjenester
Det vises til saken hvor det er opplyst om at problemstillingene og inndeling i grupper vil ettersendes.
Problemstillinger
Problemstillingene vil belyses i innledningene fra arbeid i grupper.
Alvorlig sykt barn
HVORDAN ORGANISERE OG STYRE TILTAK MOT SAMME MÅL?
Hvordan organisere og styre tiltak som innebærer forpliktende samhandling mellom statlige
virksomheter innen ulike fagsektorer og på tvers av statlig og kommunal sektor?
HVORDAN SIKRE FINANSIERING I TIDLIG FASE?
Hvordan sikre finansiering i sammenhengende tjenester der gevinster kan oppstå utenfor egen
virksomhet og forvaltningsnivå?
HVA ER DE VIKTIGSTE INNSPILLENE VI TAR MED OSS TIL DAG 2 INKLUDERT MØTE MED
STATSRÅDEN?

Dødsfall og arv
HVORDAN UTVIKLE LOVVERK RASKERE I SMIDIGE PROSESSER
I tverrsektorielle prosjekter som livshendelser er det alltid et stort behov for endring av, eventuelt lage
nye lover, forskrifter og hjemler. Dette er tradisjonelt «fossefallsarbeid» som tar lang tid pga de
prosessene lovarbeid må gjennom. Så lang tid at det oppleves som hemmende for fremdriften av
livshendelsen. I livshendelsen utvikler vi smidig for å kunne levere fortløpende. Smidig utvikling av SW
og fossefallsmetodikk for lovverk harmonerer derfor ikke spesielt godt.
Hvordan kan Skate bistå med å få raskere prosesser for lovarbeid slik at de ikke blir et hinder for å nå
målene i Digitaliseringsstrategien og hvilke råd har Skate til eier av livshendelsen?
EIERSKAP, DRIFT OG FORVALTNING AV LIVSHENDELSER
I Dødsfall og arv er det mange aktører involvert. Det er både statlige og kommunale. Eierskap,
organisering, og styring av drift- og forvaltningsprosessene vil være en utfordring med så mange
aktører involvert. Risikoen for at noen i verdikjeden ikke har muligheter, eller vilje, til å opprettholde sin
funksjon i verdikjeden slik at tjenestene ikke lenger blir sammenhengende er stor hvis vi ikke finner
gode modeller for eierskap, drift og forvaltning.
Har Skate forslag til hvordan vi kan løse disse utfordringene?
HVA ER DE VIKTIGSTE INNSPILLENE VI TAR MED OSS TIL DAG 2 INKLUDERT MØTE MED
STATSRÅDEN?
Inndeling i grupper
Leder for respektive arbeidsgruppe er uthevet. I hver gruppe vil det også delta en Skate AUrepresentant som har ansvar for å dokumentere.
Gruppe 1
• Kristin Weidemann Wieland, KS
• Inga Bolstad, Arkivverket
• Per-Arne Horne, Direktoratet for byggkvalitet
• Geir Axelsen, SSB
• Sutorius, Steffen, Digitaliseringsdirektoratet
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Gruppe 2
• Roar Olsen, Unit
• Roar Vevelstad, Halden kommune
• Lars Peder Brekk, Brønnøysundregistrene
• Johnny Welle, Kartverket
• Skjærpe, Jonas Slørdahl, NAV
Gruppe 3
• Karl Vestli, Direktoratet for e-helse
• Svein Lyngroth, Oslo kommune
• Nina Schanke Funnemark, Skatteetaten
• Catherine Janson, Politidirektoratet

--Saken vil bli framlagt av Digitaliseringsdirektoratet/Steffen Sutorius og Grete Orderud
Saksframlegget er utarbeidet av Digitaliseringsdirektoratet
Oslo, 29.4.2021

2

