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Gårsdagen viste at livshendelsene har behov på alle lag
•

Tilpasning av lover, forskrifter og
hjemler - Dele data på tvers av
livshendelsene

•

Tverrgående Finansiering, “tverrfaglig
pott”, og avklaringer knyttet til
styringsmodell

•

Felles forståelse av dataene som deles
på tvers av en livshendelse.

•

Løsninger og arkitekturer, f.eks.
Politiattest, fullmaktsløsninger, med mer.

Hvis vi sammen klarer å identifisere behov på tvers av lagene og prioritere leveranser som
løser dem øker sannsynlighet for gjennomføring
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Gjennom å prioritere kan Skate sette fart på arbeidet med
digitaliseringsstrategien
Handlingsplanen består av

8 innsatsområder
med

85%

4

2

35 initiativer

av initiativene er
igangsatt

av initiativene er
ferdigstilte

av initiativene er
lansert i en
operativ pilot

definert av regjeringen og KS, samt

17 understøttende tiltak

Vi trenger å

prioritere
for å skape

fremdrift
på innsatsområdene i digitaliseringsstrategien
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Vi ønsker en handlingsplan med fokus på gjennomføring
•

Skate har en tydelig rolle i
gjennomføring av
digitaliseringsstrategien og
videreutvikling av felles økosystem.

•

Vi ønsker en revidert handlingsplan
med initiativ(*) som løser de
viktigste behovene fra
livshendelsene og økosystemet.

•

Hvis Skate står samlet bak disse øker
sannsynlighet for gjennomføring.
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Digdir har utarbeidet en erfaringsrapport for handlingsplanen med
seks anbefalte tiltak

Anbefaling-2: Prioriterte initiativ, eksisterende og nye, kan løftes til KMD som en samlet anbefaling fra Skate
Anbefaling-5: Skates rolle tydeliggjøres gjennom eget initiativ i handlingsplanen
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Forslag til Skates oppfølging av handlingsplanen
Mai 2021
Dagens
handlingsplan

A. Tettere oppfølging av utvalgte
initiativ i handlingsplanen
•

Viktigste av eksisterende initiativ
og

B. Oppfølging av sentrale nye
initiativ
•

Nye initiativ som blir identifisert i
arbeidet med livshendelser og
økosystem

C. Den praktiske jobben kan
overlates til AU

B.
Nye
behov

A.
Fokus
på
utvalgte
initiativ

A.+B.
Fremme
utvalgte
initiativ

Høst 2021
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Initiativ for å tydeliggjøre Skates oppfølging av felles økosystem
• Vi foreslår også å ta inn nytt initiativ
i handlingsplanen som:
•

tydeliggjør Skates rolle og
ansvar for videreutvikling av
felles økosystem i tråd med
Skates mandat

•

sikrer at videreutvikling av felles
økosystem er forankret i
handlingsplanen
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Til diskusjon:
• Har Skate innspill til initiativ som bør prioriteres i handlingsplanen,
eksisterende og nye?
•

Basert på livshendelsene eller «mangler» i felles økosystem

•

Dette blir innspill til Skate-AUs arbeid

• Gir Skate tilslutning til nytt initiativ i handlingsplanen som
stadfester Skates rolle knyttet til felles økosystem?
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Forslag til beslutning

Digdir bes legge til rette for at Skate og Skates AU
kan følge opp de viktigste initiativene i
handlingsplanen i tråd med saksfremlegget.

Digdir og Skates AU merker seg innspillene fra
Skate, herunder eventuelle justeringer i Digdirs
forslag til nytt initiativ for oppfølging av felles
økosystem.

Skate gir for øvrig tilslutning til at revidert forslag
knyttet til Skate og Digdirs rolle knyttet til felles
økosystem bør inn i handlingsplanen.
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