SAKSFRAMLEGG
Forum: Skate

Møtedato: 16.6.2021

Sak 14/2021 Skates saksliste neste halvår og nytt Skates topplederseminar
Behandlingssak
Historikk/bakgrunn
I samsvar med gjeldende prosedyrer skal nå Skates saksplan for høsthalvåret 2021 behandles i
Skate. Dette er en fast halvårlig sak. Det er i tillegg hensiktsmessig å avklare frekvensen på Skates
topplederseminar.

Forslag til beslutning:
• Digdir planlegger agendaen for Skates møter i høsthalvåret 2020 og fremtidig frekvens og form
på Skates topplederseminar med utgangspunkt direktoratets forslag og Skates råd

Presentasjon av saken
Digdir anbefaler:
• understående forslag til sakslister for Skate høsthalvåret 2021
• følgende om Skates topplederseminar:
o Topplederseminaret gjennomføres i utgangspunktet annethvert år, neste gang i
februar 2023
o Topplederseminarene gjennomføres som heldigitale halvdagsseminar
o Digdir og representanter utpekt av Skates arbeidsutvalg (AU) blir ansvarlige for
planleggingen av topplederseminarene
o Digdir og AU oppdaterer Skates kommunikasjonsplan iht. ovennevnte

Forslag til sakslister høsthalvåret 2021
Med utgangspunkt i Skates mandat, anbefalinger fra Skates arbeidsutvalg (AU) til strategiske Skatesaker og tidligere signal fra Skate, foreslår Digdir understående saker i Skates ordinære møter
høsthalvåret 2021.
Utgangspunkt og foreløpig innretning for alle saksforslagene samt forbehandlingsprosessene i Skates
AU er utdypet i vedlegg 1.

Skate-møtet 13.10.2021
Sak
1. Koordineringsarbeidet knyttet til bruk av skytjenester
etter Schrems II-dommen
2. Hvordan sikrer vi tilgjengeliggjøring og bruk av
offentlige data for næringsutvikling - Geografisk
infrastruktur og Datafabrikken
3. Tverrsektoriell styring - sammenhengende tjenester og
felles økosystem - Konkrete råd fra Skate
4. Regelverksutvikling som en del av produktutvikling

Ansvar
Digdir + ev. KS

Type
Strategisk

Digdir, Kartverket og
Digital Norway, + ev.
KS, SSB
Digdir + SKE

Strategisk

NAV + KS

Strategisk

Strategisk

1

Skate-møtet 8.12.2020
Sak
5. Møte med Digitaliseringsministeren
6. Status handlingsplanen og Erfaringsrapport etter år to
med regjeringens digitaliseringsstrategi – råd fra Skate
7. Kun en gang – men hvem skal hente inn dataene
denne ene gang?
8. Skates møteplan 2022 og saksliste neste halvår

Ansvar
KMD/Digdir
Digdir
Digdir + ev. SKE og
KS
Digdir

Type
Politikkutforming
Digitaliseringsstrategien
Strategisk
Administrativt

Eventuelle alternative saksforslag fra Skate-direktørene
Dersom noen av Skate-direktørene i Skate-møtet ønsker inn andre saker enn de som er foreslått i de
to møtene over, er det ønskelig at de også foreslår hvilke saker som skal gå ut.

Omvisning og julelunsj etter Skates desembermøte
Digdir flytter inn i nye lokaler i Økern Portal i løpet av høsthalvåret 2021. Etter Skate-møtet 8.12.2021
kl. 11:30 inviterer Digdirs direktør alle Skate-direktørene til en liten omvisning i de nye lokalene
etterfulgt av en felles julelunsj for Skate ca. kl. 12:00-13:00. En egen kalenderinvitasjon er sendt fra
Skatesekretariatet. Vi håper flest mulig av Skate-direktørene har anledning til å delta. Vennligst bekreft
deltagelse i kalenderinvitasjonen slik at vi får oversikt over antall.

Skates topplederseminar
Skates topplederseminaret er et tiltak i Skates kommunikasjonsplan og ble arrangert for første gang
10.2.2021. I kommunikasjonsplanens står det:
• Etter første gangs gjennomføring evalueres seminaret med tanke på gjentakelse, innretning,
tidspunkt og frekvens
Både Skates AU og Digdir har gjennomført en evaluering. Oppsummeringen ligger i vedlegg 2. Digdirs
anbefaling står både i vedlegg 2 og øverst i dette saksframlegget.

Vedlegg:
• Sak 14-21 Vedlegg 1 - Bakgrunn for saksforslagene i halvårsplanen
• Sak 14-21 Vedlegg 2 - Oppsummeringer og anbefalinger om Skates topplederseminar

--Saken vil bli framlagt av Steffen Sutorius
Saksframlegget er utarbeidet av Digitaliseringsdirektoratet
Oslo, 31.5.2021
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