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Sak 4/2022 Digdirs hovedprioriteringer i 2022, involvering av Skate og orientering om ny
organisering av Digdir.
Behandlingssak
Historikk/bakgrunn
I Skates mandat fra 1.4.2020 står det at Skate blant annet skal være et rådgivende organ for
Digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Digdir finner det derfor naturlig å orientere Skate om våre
hovedprioriteringer i 2022 og planlagt involvering av Skate og Skates arbeidsutvalg (AU). Digdirs
prioriteringer i 2022 er i hovedsak styrt av vår økonomi- og virksomhetsinstruks og vårt tildelingsbrev
for 2022.
Ut fra dette og informasjonen under inviterer Digdir Skate til eventuelle synspunkt på planlagt
involvering av Skate og AU i våre hovedprioriteringer for 2022.
Forslag til beslutning:
• Digdir merker seg og vil forsøke å hensynta innspillene fra Skate i det videre arbeidet med å
planlegge og gjennomføre direktoratets oppgaver i 2022

Presentasjon av saken
Formål og roller i Økonomi- og virksomhetsinstruks for Digitaliseringsdirektoratet (regjeringen.no)
Hovedpunktet under formål er:
Digitaliseringsdirektoratet skal være regjeringens fremste verktøy for raskere og mer
samordnet digitalisering av samfunnet.
Under roller og oppgaver står det
Digitaliseringsdirektoratet har både en rolle som premissgiver, iverksetter,
fellestjenesteleverandør og tilsynsmyndighet. Digitaliseringsdirektoratet skal samarbeide med
relevante aktører. Direktoratet skal tilrettelegge for god kontakt og godt samarbeid med
næringslivet.
Både roller og oppgaver er ytterligere omtalt i instruksen.
Tildelingsbrev for 2022
I vårt tildelingsbrev for 2022 skriver KDD at Digdir har følgende hovedprioriteringer i 2022
1. Forvalte og videreutvikle de nasjonale fellesløsningene, slik at de er robuste, har god
informasjonssikkerhet, og at de forblir relevante. Videre skal direktoratet opprettholde framdrift
og leveranseevne i allerede igangsatte utviklingstiltak, herunder Tjenester 3.0.
2. Styrke virksomhetens fokus på sikkerhet og beredskap. Særskilt fokus bør vies forvaltning og
videreutvikling av direktoratets fellesløsninger som har betydning for økosystemet som helhet.
3. Være pådriver for gjennomføring av målene i Digitaliseringsstrategien. Arbeidet med
sammenhengende tjenester og innovasjon knyttet til direktoratets fagområder skal fortsatt ha
prioritet. Direktoratet skal ha spesielt fokus på livshendelsen dødsfall og arv som de har
ansvaret for.
4. Innta en sterk og ledende rolle i arbeidet med informasjonsforvaltning og deling av offentlige
data, slik at disse kan brukes til næringsutvikling og innovasjon i offentlig sektor.
5. Følge opp ny strategi for eID i og med offentlig sektor, og arbeid med utvikling og pilotering av
en offentlig eID på høyt nivå.
6. Styrke fokus på arbeidet med digital inkludering, inkludert brukskvalitet i offentlige tjenester.
7. Sørge for god oppfølging av norsk deltagelse i EU-programmet DIGITAL.
8. Følge opp videre arbeid med datadrevet digitalt tilsyn.
Mål og oppdrag er omtalt i Statsbudsjettet 2022 - Tildelingsbrev til Digitaliseringsdirektoratet
(regjeringen.no)
.
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Involvering av Skate
Digdirs involvering av Skate og Skates arbeidsutvalg vil i hovedsak dreie seg om hvordan vi sammen
kan realisere regjeringens digitaliseringsstrategi. Figuren under illustrerer dette og nummereringen
viser til hovedprioriteringene i tildelingsbrevet til Digdir.

Figur 1 Digdirs hovedprioriteringer og involvering av Skate

Digdir har til nå planlagt følgende involvering av Skate og Skates arbeidsutvalg i 2022:
1. Regjeringens digitaliseringsstrategi og handlingsplan
•

•

Skate:
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» under Skates fagdager i mai
o Erfaringer etter 3 år med regjeringens digitaliseringsstrategi
o Råd og forankring ved prioritering av behov som krever større nyutvikling av
fellesløsninger
o Planlagte saker våren 2022:
▪ Kun en gang – Hvordan kommer vi dit?
▪ Status og utfordringer i offentlig sektor mht. styring og kontroll på
informasjonssikkerhetsområdet
▪ Ny nasjonal strategi for eID
▪ Medfinansieringsordningen 2022 - Orientering og strategiske utfordringer
o

Mulige saker andre halvår 2022 avtales i løpet av våren.

o

Halvårlig oppfølging av handlingsplanen for Digitaliseringsstrategien på vegne av
Skate
Prioritere og anbefale strategiske saker for behandling i Skate
Felles økosystem - lage mandat for faggruppe for Felles økosystem under Skate,
herunder prosess for behandling av behov (veikart)
Arbeidsgrupper og referansegrupper kan opprettes etter behov

AU
o
o
o
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o

Informasjon om arbeid med produktstrategier o.l. i felles økosystem i tråd med
rolledelingen mellom Skate og styringsrådet 1

2. Tilsynet for universell utforming
•

•

Skate
o

Mulig sak om universell utforming som virkemiddel i arbeidet med å motvirke digitalt
utenforskap

AU
o

Sak om nye krav til offentlig sektor om universell utforming av ikt –
tilgjengelighetserklæring og effektiv håndheving gjennom datadrevet digitalt tilsyn

Organisering i Digdir
Digdir gjennomførte vinteren 2021 en strategiprosess med bred involvering av hele organisasjonen.
Strategien har som overordnet mål: Offentlig sektor er verdensledende på digitalisering
Videre er det fire strategiske mål som alle har mer operative mål under (se detaljer i vedlagte
presentasjon).
1. Gjennom samarbeid realiserer vi regjeringens og KS’ digitaliseringsstrategi
2. Gjennom bruk av fellesløsningene skaper vi verdier og digitale tjenester med høy tillit
3. Digitale tjenester er sammenhengende og tilgjengelige for alle
4. Digdir er en nytenkende og attraktiv organisasjon
Strategiprosessen ble fulgt opp av en organisasjonsutviklingsprosess.
Det er opprettet en matriseorganisasjon med en formell organisering i avdelinger og seksjoner.
Medarbeiderne har sitt daglige virke i leveranseområder eller produktgrupper.
Premissgiver- og iverksetterrollen organiseres i leveranseområder som kan bestå av ressurser fra
flere avdelinger. En hovedmålsetting for disse leveranseområdene er å være pådriver for realisering
av digitaliseringsstrategien og målene i Digdirs tildelingsbrev.
Digdirs fellesløsninger er organisert i produktgrupper med produkter som naturlig hører sammen, og
produktgruppene skal utvikles med brukeren i sentrum. Det skal utvikles produktstrategier for hver
produktgruppe. Det er også opprettet en tverrgående markedsgruppe for hele Digdir.
Oppdatert organisasjonskart er vist i vedlegget til saken.

--Saken vil bli framlagt av Steffen Sutorius
Saksframlegget er utarbeidet Digitaliseringsdirektoratet
Oslo,
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Jf notat om rollefordelingen mellom Skate og styringsrådet. Utkastet til notat var på skriftlig høring hos
Skatevirksomhetene sommeren 2021.
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