SAKSFRAMLEGG
Forum: Skate

Møtedato: 15.6.2022

Sak 11/2022 Skates saksliste neste halvår og hovedtema neste Skates topplederseminar
Behandlingssak
Historikk/bakgrunn
I samsvar med gjeldende prosedyrer skal nå Skates saksplan for høsthalvåret 2022 behandles i
Skate. Dette er en fast halvårlig sak. Det er i tillegg ønskelig å forankre hovedtema i neste Skates
topplederseminar i februar 2023.

Forslag til beslutning:
• Digdir planlegger agendaen for Skates møter i høsthalvåret 2022 og innretningen på Skates
topplederseminar med utgangspunkt direktoratets forslag og Skates råd

Presentasjon av saken
Forslag til sakslister høsthalvåret 2022
Med utgangspunkt i Skates mandat, anbefalinger fra Skates arbeidsutvalg (AU) til strategiske Skatesaker og tidligere signal fra Skate, foreslår Digdir understående saker i Skates ordinære møter
høsthalvåret 2022.
Utgangspunkt og foreløpig innretning for alle saksforslagene samt forbehandlingsprosessene i Skates
AU er utdypet i sakens vedlegg.
Skate-møtet 12.10.2022
Sak
1. NSMs konseptvalgutredning av nasjonal skyløsning Orientering til og innspill fra Skate
2. Nytt regelverk (ODD og DGA) fra EU knyttet til data –
Konsekvenser og implementering
3. Kun èn gang: Hva er neste skritt?
(Oppfølging fra sak 1/22 i Skate-møtet 23.3.2022)
4. Nasjonale løsninger for kommunale behov utfordringer og muligheter

Ansvar
NSM

Type
Strategisk

Digdir og ev. SKE og
SSB
Digdir m.fl.

Strategisk

KS og ev. NAV,
eHelse og Oslo
kommune

Strategisk

Ansvar
Digdir

Type
Digitaliseringsstrategien
Strategisk

Strategisk

Skate-møtet 7.12.2022
Sak
5. Status handlingsplanen til digitaliseringsstrategien og
veikart fremover
6. Kunstig intelligens i offentlig sektor – Status og Skates
råd for videre satsinger
7. Skates møteplan 2023 og saksliste neste halvår
8. Møte med distrikts- og digitaliseringsministeren

Digdir og 1-2 andre
Skate- virksomheter
Digdir
KDD og Digdir

Administrativt
Politikkutforming

Eventuelle alternative saksforslag fra Skate-direktørene
Dersom noen av Skate-direktørene i Skate-møtet ønsker inn andre saker enn de som er foreslått i de
to møtene over, er det ønskelig at de også foreslår hvilke saker som skal gå ut.
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Nye klokkeslett for Skate-møtene
Vi minner om at det etter ønske i Skate er nye tider for Skate-møtene f.o.m. 12.10.2022
• Kl. 11:30-12:00 Valgfri enkel lunsj og uformell samtale for de direktørene som ønsker det
• Kl. 12:00-15:30 Ordinært Skate-møte
o Den siste halve timen benyttes fleksibelt ut fra behov
Etter desembermøtet er Skate-direktørene i tillegg invitert til en årsavslutningsmiddag for Skate.
Det er sendt oppdaterte kalenderinvitasjoner med nye tider til Skate-møtene 12.10.2022 og 7.12.2022.
Møtene er i Digdirs lokaler i Økern Portal i Oslo.

Forslag til hovedtema og innretning på Skates topplederseminar februar 2023
Skates topplederseminaret er tiltak 1 i Skates kommunikasjonsplan og innebærer at toppledere i
offentlig sektor jevnlig inviteres til et topplederseminar med Skate. Formålet er:
• Seminardeltakerne skal bli kjent med Skate, kan få råd fra Skate og kan gi innspill til Skate
• Legge til rette for erfaringsutveksling mellom seminardeltakerne om utfordringer toppledere i
offentlig sektor står overfor i digitalisering og omstilling.
Topplederseminaret ble arrangert for første gang 10.2.2021 og fikk gjennomgående gode
tilbakemeldinger fra seminardeltakerne. Etter en evaluering i Digdir og AU gav Skate i juni 2021
tilslutning til følgende:
• Topplederseminaret gjennomføres i utgangspunktet annethvert år, neste gang i februar 2023
• Topplederseminarene gjennomføres som heldigitale halvdagsseminar
• Digdir og representanter utpekt av Skates arbeidsutvalg (AU) blir ansvarlige for planleggingen
av topplederseminarene
Topplederseminaret neste år foreslås gjennomført onsdag 8.2.2023 som et digitalt halvdagsseminar
der en del av Skate-direktørene deltar i paneldebatter m.m. fra et studio. Hvem som deltar med hva
avklares i den videre planleggingen utover høsthalvåret 2022 i samråd med AU. Tentativ «sendetid»
er kl. 12:00-14:00. Det er sendt kalenderinvitasjoner til Skate-direktørene med en halv time ekstra i
reserve før og etter dette.
I samråd med AU foreslår Digdir at neste Skates topplederseminar
• får hovedtemaet:
o Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum
• får innretningen:
Gjennom topplederseminaret snakker Skate til lederne i offentlige virksomheter for å gi
hjelp til hvordan virksomhetene kan digitalisere. I dette seminaret vil Skate med sin erfaring
belyse hvordan man bygger sammenhengende tjenester og lager tjenester på tvers av
sektorer med mange involverte.
Det er ønskelig med forankring i Skate av dette.

Vedlegg:
• Sak 11-22 Vedlegg - Bakgrunn for saksforslagene neste halvår

--Saken vil bli framlagt av Steffen Sutorius
Saksframlegget er utarbeidet av Digitaliseringsdirektoratet
Oslo, 30.5.2022
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