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Skates fagdager – Kartlagte
behov knyttet til
sammenhengende tjenester
og felles økosystem
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26 behov ble kartlagt over to dager
•

På dag-1 ga Skate råd til to konkrete
livshendelser, alvorlig sykt barn og
dødsfall og arv. Det ble også gitt en
del råd som omfatter alle
livshendelser.

•

På dag-2 ga Skate råd til Distrikts- og
digitaliseringsministeren knyttet til
livshendelsene. Deretter ga Skate
innspill på behov knyttet til felles
økosystem.

•

Denne presentasjonen oppsummerer
rådene som Skate ga.

Dag-1

Dag-2
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Behovene er plassert i arkitekturmodellen for
økosystemet og sammenhengende tjenester
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1

Finansiering på tvers av livshendelsene –
Tverrfaglig pott

6

Raskere utvikling av lovverk som sikrer data
på tvers av livshendelsene (smidig)

2

Departementene forplikter involverte
virksomheter til livshendelsene i tildelingsbrev

7

Utvikle «fast track» for lovarbeid knyttet til
livshendelsene. Samarbeid mellom dep.

3

Senter for livshendelser som fysisk samler
ressurser fra virksomhetene på tvers av de 7

11

Indentifiser brukernes smertepunkter

8

Vurdere bredere lovfullmakter og bruk av
forskrifter på tvers av livshendelsene.

24

Etabler målbilde for hver livshendelse

9

Digital læringsplattform bl.a. for «Miste og
finne jobb» samt «Ny i Norge»

25

Kartlegg behov mot felles økosystem

Tjenester i Single Digital Gateway, SDG (EU)

Informasjons
-sikkerhet på
tvers av
livshendelser

Felles design på tvers av livshendelser og
virksomheter

12

Integrerbare
sluttbrukertjenester

Innebygget
arkivering

13

16

Plattformer for tjenesteutvikling og produksjon

Katalogtjenester

Etabler felles
målbilde for
økosystemet:
Nåsituasjon ,
målbilde og
gap

Arkitektur og standardisering

10

MVA, privates bruk, statsstøtte, …

Ressurser for dataanalyse

Informasjonsforvaltning

5

Skate bør, gitt sitt mandat, identifisere og gi
forkjørsrett for tiltak knyttet til livshendelsene
–
Felles prinsipper for finansieringsmodeller:

Informasjonssikkerhet

4

23

Sammenstilling av data
Tilgang til geodata

Digitalarkivet

14

15

Distribuerte
datakilder
Registre

Datautveksling

Fullmakter for
innbyggere

17

Løsning for
vergemål
eID for alle –Unge
og utenlandske

18
19

Tillitstjenester
Løsninger knyttet til
EIDAS-revisjon

20

Ansatt _ID

21

Tredje nasjonal ID:
F-nr+D-nr+ny

22

Behovene mappet til
EIF

23

Indentifiser brukernes smertepunkter

12

Tjenester i Single Digital Gateway,
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SDG (EU)

24

Etabler målbilde for hver livshendelse

13

Felles design på tvers av livshendelser og
virksomheter

25

Kartlegg behov mot felles økosystem

6

Raskere utvikling av lovverk som sikrer data
på tvers av livshendelsene (smidig)

7

Utvikle «fast track» for lovarbeid knyttet til
livshendelsene. Samarbeid mellom dep.

8

Vurdere bredere lovfullmakter og bruk av
forskrifter på tvers av livshendelsene.

1

Finansiering på tvers av livshendelsene –
Tverrfaglig pott

4

Skate bør, gitt sitt mandat, identifisere og gi
forkjørsrett for tiltak knyttet til livshendelsene –

2

Departementene forplikter involverte
virksomheter til livshendelsene i tildelingsbrev

5

Felles prinsipper for finansieringsmodeller:
MVA, privates bruk, statsstøtte, …

3

Senter for livshendelser som fysisk samler
ressurser fra virksomhetene på tvers av de 7

10

Etabler felles målbilde for økosystemet:
Nåsituasjon , målbilde og gap

11
Informasjons
-sikkerhet på
tvers av
livshendelser

15

Digitalarkivet

17

Fullmakter for
innbyggere

20

Løsninger knyttet til
EIDAS-revisjon

16

Innebygget
arkivering

18

Løsning for
vergemål

21

Ansatt _ID

19

eID for alle –Unge
og utenlandske

22

Tredje nasjonal ID:
F-nr+D-nr+ny

Behov som ikke er lett å mappe til EIF

Behov knyttet til organisatorisk samhandlingsevne

Behov knyttet til juridisk samhandlingsevne

Behov knyttet til teknisk samhandlingsevne
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Næringslivets rolle gir et tilleggsbehov
• Avklare næringslivets rolle i livshendelsene samt deres
bidrag til og bruk av økosystemet.
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