Til Skate-sak 24/2021
Vedlegg 1 Bakgrunn for saksforslagene til Skates møter vårhalvåret 2022

1. Skate-møtet 23.3.2022 – Foreslått agenda
1.1. Utfordringer på identitetsforvaltningsområdet – Råd fra Skate
•
•
•

Strategisk sak anbefalt av Skates AU
Hovedansvarlig: KoId (Koordineringsorganet for Id-forvaltning)
Hovedgrunnlag i tidligere ønsker fra både NAV, SKE og AU:
Koordineringsorganet for Id-forvaltning (KoId) ble etablert etter et initiativ fra Skate gjennom
sak 9/17 i Skates møte 31.5.2017 og sak 23/17 i Skates møte 6.12.2017. Formålet var å løse
et tydelig identifisert behov for koordinering på direktoratsnivå på identitetsforvaltningsområdet. En del av beslutningen i Skate i sak 23/17 var «Koordineringsgruppen orienterer
Skate jevnlig om sitt arbeid». I sak 16/18 i Skates møte 25.9.2018 gav Skate tilslutning til en
visjon for KoIds arbeid.
Det har over tid pågått arbeid med avklaringer på identitetsforvaltningsområdet både i ulike
direktorat, i KoId og i departementene. Saken «Utfordringer på identitetsforvaltningsområdet» har vært etterspurt som Skate-sak fra Skates arbeidsutvalg (AU) flere ganger. Den
har vært satt opp på Skates agenda i både 2020 og 2021, men trukket kort tid før den skulle
opp til behandling. Skates AU mener status i sentrale utfordringer på identitetsforvaltningsområdet nå bør legges fram for Skate slik at Skate kan gi sine råd.

1.2. Kun en gang – men hvem skal hente inn dataene denne ene gang?
•
•
•

Strategisk sak anbefalt av Skates AU
Hovedansvarlig: Digdir
o Mulige medansvarlige: SKE og KS
Hovedgrunnlag i følgende saksforslag fra SKE
"Kun en gang"-prinsippet (TOOP – The Once Only Principle i EU single digital market strategi)
slik dette også er lagt til grunn i Digital Agenda i Norge er utgangspunktet her.
Offentlig sektor skal kun hente inn opplysninger 1 gang. Hvis du ikke "eier"/forvalter kilden
må du hente fra de som gjør det. Hvis du forvalter kilden plikter du å dele med andre som har
hjemlet behov.
Med det bakteppet blir spørsmålet: "Kun en gang – men hvem skal hente inn dataene denne
ene gang "
- Fra dagens situasjon hvor hver etat i stort forvalter alle nødvendige opplysninger til å
"betjene" regelverket etaten forvalter?
- Til en situasjon med autoritative kilder hvor regelverket må forholde seg til disse?
Vi kartlegger gjennom "orden i eget hus" hva hver enkelt etat forvalter av data "bottom up".
Vi trenger en "top-down" tilnærming som møter denne.
De nasjonale fellesregistrene er et utgangspunkt, men hvem tegner resten av "toppkartet"?
Hvordan sørger vi for at de gode autoritative kildene svarer ut alle de behovene de skal
dekke? Hvordan jobber vi med å utvikle regelverk som kan bruke "data som finnes"?
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1.3. Status og utfordringer i offentlig sektor mht. styring og kontroll på informasjonssikkerhetsområdet – Råd fra Skate
•
•
•

•

Strategisk sak anbefalt av Skates AU
Hovedansvarlig: Digdir
o Mulige medansvarlige: KS
Hovedgrunnlag i følgende saksforslag fra Digdir
Statens kompetansemiljø for informasjonssikkerhet er en del av Digdir. Vi skal være
samordner og pådriver i offentlig sektors arbeid med informasjonssikkerhet. Vårt oppdrag fra
KMD er å gi anbefalinger og veiledning til både statlige virksomheter og kommuner på
informasjonssikkerhetsområdet, med særlig vekt på styring og kontroll. Vårt mandat er bl.a.
gitt med forankring i eForvaltningsforskriften kapittel 3 Styring og kontroll med
informasjonssikkerheten, hvor det er krav til helhetlig styring som ivaretar ulike regelverk.
Vi samarbeider med en rekke andre aktører på aktuelle delområder, bl.a. Nasjonal
sikkerhetsmyndighet (NSM), Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), KS og
Datatilsynet.
Det kan være interessant for både Skate og oss å dele med Skate våre erfaringer om status
og utfordringer mht. internkontroll (styring og kontroll) på informasjonssikkerhetsområdet
i offentlig sektor. Vi ønsker å få Skates råd til hvordan vi kan styrke vår veiledning og nå
bedre ut til toppledere i offentlige virksomheter. De har ansvaret for å styre virksomhetene,
og vi skal bidra til å øke evnen til å styre informasjonssikkerhetsområdet med beskrivelse av
anerkjent og godt arbeid på dette området.
I forberedelsene vurderes det om saken skal sees i sammenheng med følgende saksforslag fra
KS
Felles risikometode og parameter for digitaliseringsarbeid
Personopplysninger og andre type data, vurderinger av sårbarheter, trusler, og verdier gjøres
ofte ulikt av ulike aktører selv om utgangspunktet kan være lik. Det innebærer at man kan få
forskjellige vurdering selv om utgangspunktet kan være lik.
En annen utfordring er ofte at når risikovurdering deles mellom aktørene, så brukes det ofte
en del tid for å for å sette seg inn og forstå utgangspunkt og vurderingen.
Det vil være formålstjenlig om statlig og kommunal sektor kunne bruke en felles
risikometode, begrepsapparat og parametere for gjennomføring av ROS og DPIA. På denne
måten vil man både spare tid, få en raskere digitalisering, og en felles og helhetlig tilnærming
til ril risiko- og sårbarhetsbilde. En forlengelse av dette vil også være at man vil kunne
gjennomføres felles risikoreduserende tiltak på tvers av statlig og kommunal sektor.

1.4. Digdirs hovedprioriteringer i 2022, involvering av Skate og orientering om ny
organisering av Digdir
•
•
•

Sak anbefalt av Digdir
Hovedansvarlig: Digdir
Bakgrunn:
o I Skates mandat står det blant annet at Skate skal være et rådgivende organ for Digdir.
Digdir er opptatt av Skates råd og vil derfor orientere Skate om direktoratets
hovedprioriteringer for 2022 og planlagt involvering av Skate. Digdir vil også inviterer
Skate til råd og innspill knyttet til involvering av Skate, herunder Skates arbeidsutvalg.
o Digdir har nylig besluttet ny organisering av direktoratet fra 1.1.2022 og vil også
orientere Skate kort om denne.
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2. Skates fagdager – lunsj-lunsj møte 4.5.2022-5.5.2022
•
•

•

Hovedansvarlig: Digdir i samråd med Skates arbeidsutvalg
Foreløpig tema dag 1:
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
▪ Behandlingen i Skate vil også kunne danne grunnlag for det som tas opp med
statsråden under dag 2 av fagdagene
▪ Temaet er foreslått av Digdir bl.a. på bakgrunn av anbefalinger i AU om
strategiske saker rundt finansiering av fellesløsninger og sammenhengende
tjenester
Dag 2:
o Del 1: Møte med statsråden i KMD (digitaliseringsministeren iht. Skates mandat)) –
dersom vi får det til på dette tidspunktet
o Del 2: Aktuelt faglig tema med innlegg og diskusjoner. Temaet avklares og planlegges av
Digdir i samråd med Skates arbeidsutvalg.

3. Skate-møtet 15.6.2022 – Foreslått agenda
3.1. Ny nasjonal strategi for eID
•
•
•

Sak anbefalt av Skates AU
Hovedansvarlig: Digdir/KMD
Bakgrunn:
o Det har over lengre tid vært arbeidet med en ny nasjonal strategi for eID. Arbeidet har
vært bredt forankret både på departementsnivå og i offentlige og private virksomheter
og hos andre interessenter.
o Skates AU har anbefalt at strategien blir lagt frem for Skate slik at Skate kan gi råd om
veien videre gjennom en handlingsplan e.l.

3.2. Kunstig intelligens og tilgang til stordata
•
•
•

•

Strategisk sak anbefalt av Skates AU
Hovedansvarlig: SSB i samarbeid med Digdir
o Mulige medansvarlige: KS + flere
Hovedgrunnlag i følgende saksforslag fra Unit
Konkret, hensiktsmessig bruk av kunstig intelligens – deling av erfaringer og løsninger.
Samarbeid stat og kommune om bruk av kunstig intelligens.
Tilgang til stordata hemmes av mangel på datadeling, manglende regelverksutvikling, og
mangel på felles forståelse av hvilke datasett som bør prioriteres.
Hvilke tiltak bør gjøres rundt tilgang til stordata? Hva skal vi bruke av de nasjonale
felleskomponentene til datadeling?
I forberedelsene vurderes det om saken skal sees i sammenheng med følgende saksforslag fra
Halden kommune
Sikkerhet og datamarked
Dette er tematikk som i høy grad berører kommunal sektor. Hvordan forvalte «gullet» i et
datamarked på en måte som ivaretar krav i personvernforordningen, bygger opp under tillit
og samtidig gir rom for næringsutvikling basert på å gi tilgjengelige data ny synergiverdi? Det
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er behov for å avklare forretningsmodeller, eierskap/salg av «kommunale» data og tekniske
forutsetninger.

3.3. Medfinansieringsordninga 2022 - Orientering og strategiske utfordringer
•
•
•

Sak ønsket av Skate
Hovedansvarlig: Digdir
Bakgrunn: Skates beslutning i sak 4/21 i Skate-møtet 17.3.2021
o Skate AU, på vegne av Skate, er det rådgivande organet i søknadsprosessen for
medfinansieringsordninga.
o Saka om medfinansieringsordninga bør leggjast fram for Skate også framover, minimum
som ei orienteringssak/drøftingssak med fokus på strategiske utfordringar, men der
Skate og kan bli orientert om innstilling/vedtak og grunngjeving.
o Skate meiner at kriteria for medfinansieringsordninga bør endrast i tråd med Digdirs
tidlegere råd. Digdir vil formidle Skates råd til KMD.

3.4. Aktuell sak - Tema holdes åpent til ut på våren 2022
•
•

Erfaring har vist at det kan være behov for fleksibilitet i en halvårsplan for Skate slik at man har
rom for å ta inn spesielt aktuelle saker i andre kvartal av halvårsplanen
Digdirs direktør vil beslutte hvilken sak som settes inn her ut fra aktuelle problemstillinger
og/eller ønsker.

3.5. Skates saksliste neste halvår og hovedtema neste Skates topplederseminar i februar
2023
•
•

Sakslisten neste halvår er en fast kort sak i Skates juni-møter og desember-møter.
I juni-møtet er det i tillegg naturlig å forankre tema for neste Skates topplederseminar, jf. tiltak 1
i Skates kommunikasjonsplan.

4. Informasjon om forarbeid i Skates arbeidsutvalg (AU)
•

•

•

AU gjennomfører hver vår en prosess inn mot alle Skate-virksomhetene for å identifisere og
prioritere strategiske Skate-saker for de to neste halvårene. AUs anbefalinger oppdateres på
høsten etter en litt enklere prosess. Anbefalingene går til Digdirs direktør som legger frem for
Skate sitt forslag til Skates agendaer for hvert halvår. AUs anbefalinger er et viktig grunnlag for
agendaforslagene.
Strategiske Skate-saker som skal opp i Skate har en tidligbehandling i AU på innretningen på
sakene. Dette skjer i kvartalet før sakene skal opp i Skate. Denne behandlingen gir tidlige råd til
saksansvarlige om innretningen på Skate-sakene.
Alle Skate-saker, unntatt korte administrative saker, har en forbehandling i Skates AU 4-5 uker
før de kommer opp i Skate. Her gir AU innspill på innretningen på planlagte saksframlegg, ev.
vedlegg og presentasjoner for Skate. AU-behandlingen gir også en mulighet for tidlig forankring i
hver Skate-virksomhet om de kommende Skate-sakene.
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