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Sak 24/2021 Skates møteplan 2022, saksliste neste halvår og Skates erfaringsrapport 2021
Behandlingssak
Historikk/bakgrunn
I samsvar med gjeldende prosedyrer skal nå Skates møter for 2022 formelt fastsettes og saksplan for
våren 2022 settes opp. Prosess for Skates årlige erfaringsrapport bør også forankres. Skates
arbeidsutvalg (AU) har gitt sitt forslag om strategiske saker og prosess for erfaringsrapporten til
Digdirs direktør. Dette er et sentralt grunnlag for denne saken.
Forslag til beslutning:
• Skates møteplan i 2022 blir slik Digdir har foreslått
• Digdir planlegger agendaen for Skates møter i vårhalvåret 2022 med utgangspunkt i direktoratets
forslag og Skates råd
• Skates erfaringsrapport for 2021 utarbeides slik Digdir og Skates arbeidsutvalg har foreslått
Presentasjon av saken
Møteplan for Skate i 2022
Skatesekretariatet har et samarbeid med Direktoratet for eHelse, KS og Unit om tidlig felles
planlegging av direktørmøter for å unngå kollisjoner med tverrgående direktørmøter, større
konferanser o.l. Et felles planleggingsmøte ble gjennomført i februar 2021 for direktørmøtene i 2022.
Skatesekretariatet har på den bakgrunn sendt kalenderinvitasjoner til alle Skate-direktørene for Skates
møter i 2022. Det er ingen direktører som har avslått.
Digdir foreslår ut fra dette følgende møteplan for Skate i 2022 i samsvar med utsendte
kalenderinvitasjoner:
• Onsdag 23.03.kl. 08:30-11:30: Ordinært Skate-møte
• Onsdag 04.05.kl. 12:30 - Torsdag 5.5.kl 12:30: Fagdager for Skate (lunsj-lunsj m. overnatting)
• Onsdag 15.06.kl. 08:30-11:30: Ordinært Skate-møte
• Onsdag 12.10.kl. 08:30-11:30: Ordinært Skate-møte
• Onsdag 07.12.kl. 08:30-11:30: Ordinært Skate-møte
Alle ordinære møter vil i tillegg innledes med en valgfri enkel frokost og uformell samtale fra kl. 08:10.
Desembermøtet vil etterfølges av en valgfri julelunsj. Kalenderinvitasjonene vil bli oppdatert med dette.
Direktørene vil møtes fysisk i møtene, mens bisitterne/AU-representantene vil kunne følge møtene
digitalt via Teams i samsvar med tidligere beslutning i Skate. Ordinære Skate-møter holdes i Digdirs
lokaler på Økern Portal i Oslo. Skates fagdager gjennomføres på et hotell i nærheten av Oslo.
Saksplan første halvår 2022
Med utgangspunkt i AUs forslag til strategiske Skate-saker og Skates mandat foreslår Digdir følgende
saksplan for Skate våren 2022. Bakgrunn og utdypning for alle saksforslagene ligger i eget vedlegg.
Første ordinære Skate-møte 2022 (23.3.22)
Sak
1. Utfordringer på identitetsforvaltningsområdet – Råd fra
Skate
2. Kun en gang – men hvem skal hente inn dataene denne
ene gang?
3. Status og utfordringer i offentlig sektor mht. styring og
kontroll på informasjonssikkerhetsområdet – Råd fra Skate
4. Digdirs hovedprioriteringer i 2022, involvering av Skate og
orientering om ny organisering av Digdir

Ansvar
KoID

Type
Strategisk

Digdir + ev.
SKE og KS
Digdir + ev.
KS
Digdir

Strategisk
Strategisk
Orientering og råd
om involvering
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Skates fagdager (4.5.22 - 5.5.22 - lunsj-lunsj-møte med overnatting)
• Dag 1: Hovedtema
o Felles økosystem og sammenhengende tjenester, med vekt på hva førstnevnte er og
hvordan det best kan understøtte behovene i sistnevnte og hvordan begge deler kan og
bør finansieres
▪ Planlegges av Digdir i samråd med Skates arbeidsutvalg
• Dag 2:
o Tentativt møte med kommunal- og distriktsministeren (digitaliseringsministeren iht. Skates
mandat) der oppsummering av Skates råd fra dag 1 kan være hovedtema
o + Faglig deltema med innlegg og diskusjoner. Temaet avklares og planlegges av Digdir i
samråd med Skates arbeidsutvalg.

Andre ordinære Skate-møte 2022 (15.6.22)
Sak
1. Ny nasjonal strategi for eID
2. Kunstig intelligens og tilgang til stordata
3. Medfinansieringsordninga 2022 - Orientering og strategiske
utfordringer
4. Aktuell sak - Tema holdes åpent til ut på våren 2022
5. Skates saksliste neste halvår

Ansvar
Digdir/KMD
SSB + Digdir
+ ev. andre
Digdir
Avklares
senere
Digdir

Type
Råd til
handlingsplan
Strategisk
Orientering og
strategiske råd

Planlegging

Skates erfaringsrapport 2021
I Skates mandat fra 3. april 2020 står det
Skate avgir en årlig erfaringsrapport med vekt på måloppnåelse når det gjelder sin rolle og
mandat, og overordnede råd til regjeringens digitaliseringsarbeid.
Skates erfaringsrapporten ble utarbeidet for første gang for året 2020 og er tilgjengelig her. Med
tilslutning fra Skate ble det i arbeidet lagt opp til følgende innretning og prosess:
• Erfaringsrapportene fra Skate knyttes til hele år.
• Innholdet knyttes sterkt til referatene fra gjennomførte møter og fagdager i Skate gjennom året,
slik at det er Skates faktiske råd og oppsummeringer som fremkommer i erfaringsrapporten.
• Skatesekretariatet utarbeider utkast som behandles i AUs møter i desember og januar.
• AUs tilbakemeldinger og føringer bør være tilstrekkelig forankret fra egne Skate-direktører.
• Endelig versjon avstemmes med AU via e-post.
• AU-representantene avklarer med egne Skate-direktører endelig tilslutning til Skates
erfaringsrapport.
• Digdir sender endelig versjon til KMD.
Skate har få møter i året og både Digdir og Skates arbeidsutvalg mener denne måten å utarbeide
erfaringsrapporten på anses som god utnytting av Skates tid, samtidig som man får et spesielt fokus
på de viktigste rådene Skate har gitt gjennom året til regjeringens digitaliseringsarbeid. Det var også
gode erfaringer fra i fjor med denne måten å utarbeide erfaringsrapporten på.
Erfaringsrapporten for 2020 hadde et format og utforming som ble godt mottatt. Samtidig var den i
PDF-filformat, noe enkelte har stilt kritiske spørsmål ved - selv om den dekket kravene om universell
utforming.
Digdirs kommunikasjonsavdeling har nå besluttet at alle rapporter utgitt av Digdir skal lages i et
standardisert digitalt HTML-format som kan integreres bedre med Digdirs nettsider. Kommunikasjonsavdelingen anbefaler sterkt at også Skates erfaringsrapport følger denne nye standard formen. Det at
Skates nettsider er en del av Digdirs nettsider gjør at kommunikasjonsfaglige råd kan følges likt for
rapporter og nettkommunikasjon for både Digdir og Skate.
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Med støtte i Skates arbeidsutvalg foreslår Digdir ut fra dette at Skates erfaringsrapport for 2021
• utarbeides etter samme prosess og med samme hovedstruktur som erfaringsrapporten fra 2020
• lages i et standardisert digitalt HTML-format slik Digdirs kommunikasjonsavdeling anbefaler

Vedlegg: Bakgrunn for saksforslagene neste halvår

--Saken vil bli framlagt av Steffen Sutorius
Saksframlegget er utarbeidet av Digitaliseringsdirektoratet
Oslo, 22.11.2021
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