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Forum: Skate

Møtedato: 8.12.2021

Sak 20/2021 Møte med kommunal- og distriktsministeren
Behandlingssak
Historikk/bakgrunn
I Skates mandat fra 4. april 2020 står det: Skate møter digitaliseringsministeren to ganger i året.
Ved regjeringsskiftet 14.10.2021 ble det ikke utnevnt en egen digitaliseringsminister. Ansvaret for ITpolitikk ble lagt til kommunal og distriktsministeren, som da blir den statsråden Skates mandat i praksis
refererer til.
Digdir har tidligere avtalt med KMD at de to årlige møtene med statsråden i forrige regjering skulle
legges til Skates desembermøte og Skates fagdager i mai. Vi har ennå ikke fått endelig bekreftet at
møtet med ny statsråd 8.12.2021 går som avtalt med forrige statsråd, men planlegger Skate-møtet ut
fra det.
Forslag til beslutning:
Statsråden merker seg rådene fra Skate

Presentasjon av saken
Det er avsatt en time til møtet mellom Skate og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.
Med utgangspunkt i anbefaling fra Skates arbeidsutvalg har Digdir foreslått for KMD følgende agenda
under møtet med statsråden:
1. Statsråden orienterer om sine hovedprioriteringer så lang og hvilke
forventinger/ønsker han har til Skate og dialogen fremover med Skate.
2. Tre Skate-direktører legger på vegne av Skate frem noen hovedpunkter fra Skate sak
17/21 og det planlagte oppfølgingsbrevet til KMD med konkrete råd fra Skate om
tverrsektoriell styring – Departementenes rolle.
3. Tilbakemelding fra statsråden på pkt. 2 og eventuelle oppfølgingspunkter fra øvrige
Skate-direktører dersom det er ledig tid.
I samsvar med anbefaling fra Skates arbeidsutvalg blir det Steffen Sutorius, Digdir, Nina Schanke
Funnemark, SKE og Kristin Weidemann Wieland, KS, som legger frem hovedpunktene under pkt. 2 på
vegne av Skate. Det er disse tre virksomhetene som sammen har hatt saksansvaret opp mot Skate for
det pkt. 2 over gjelder.
Steffen Sutorius vil være ordstyrer under møtet.

--Saken vil bli framlagt av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram og Steffen Sutorius
Saksframlegget er utarbeidet av Digitaliseringsdirektoratet
Oslo, 22.11.2021

1

