Skate-sak 11/2022
Vedlegg 1- Bakgrunn for saksforslagene til Skates møter høsthalvåret 2022

1. Skate-møtet 12.10.2022 – Foreslått agenda
1.1. NSMs konseptvalgutredning av nasjonal skyløsning - Orientering til og innspill fra
Skate
•
•
•

Strategisk sak anbefalt av Skates AU
Hovedansvarlig: Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Hovedgrunnlag:
Det er besluttet at JD, i samarbeid med KMD og FD, skal gjennomføre en KVU for etablering av en
nasjonal skytjeneste for ugradert, skjermingsverdig informasjon. Dette er i tråd med Stortingets
vedtak nr. 735 av 2. mars 2021; «Stortinget ber regjeringen utrede behov for og etablering av en
felles skytjeneste for forvaltningen.». KVU-arbeidet skal gjennomføres i tråd med
Finansdepartementets kvalitetssikringsordning og Rundskriv R-108/19 av 8. mars 2019.
NSM er ansvarlig for å få utført KVU-arbeidet. Endelig KVU-rapport skal etter opprinnelig plan
oversendes JD senest 1. desember 2022. For å gjennomføre en god vurdering av ulike konsepter,
skal NSM sikre god informasjon til, og tilstrekkelig involvering av, sentrale offentlige og private
aktører.
På bakgrunn av ovennevnte og Skates mandat har Digdir i samråd med Skates AU fremmet et
ønske til NSM om en Skate-sak 12.10.22 med ovennevnte tittel. NSM har svart positivt på dette.

1.2. Nytt regelverk (ODD og DGA) fra EU knyttet til data – Konsekvenser og
implementering
•
•
•

Strategisk sak anbefalt av Skates AU
Hovedansvarlig: Digdir
o Mulige medansvarlige: SKE og SSB
Hovedgrunnlag i følgende saksforslag fra Digdir
Nytt regelverk fra EU ang. deling av data (Open Data Directive (ODD) og Data Governance Act
(DGA)) vil pålegge norske offentlige virksomheter nye krav når det gjelder deling av data. I tillegg
vil det opprettes en del nye roller som sikrer at regelverket fungerer i praksis. Hvordan sikre vi at
norske offentlige virksomheter er godt nok forberedt på kommende regelverk og at
implementering skjer på en hensiktsmessig og ressurseffektiv måte?

1.3. Kun èn gang: Hva er neste skritt?
•
•

•

Oppfølging av tidligere Skate-sak 1/22
Hovedansvarlig: Digdir
o Mulige medansvarlige: Brønnøysundregistrene, Halden kommune, Kartverket, NAV og
Skatteetaten (Virksomhetene som deltar i arbeidsgruppen som arbeider med saken)
Hovedgrunnlag i Skate-sak 1/22 den 23.3.2022
I Skate-sak 1/22 ble utfordringen og et mulighetsnotat lagt frem for Skate. Det ble foreslått
følgende steg videre med leveranse til Skate i oktober 2022:
1. Utarbeidelse av målbilde, inkludert
a. prioritert liste over kandidater til nye felles datakilder
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b. forslag til konkrete tiltak for realisering av målbildet
2. Gjennomgang av caser for å identifisere hvilke kapabiliteter vi trenger og bør enes om
3. Identifisere og synkronisere mot lignende initiativ i offentlig sektor og internasjonalt
Skates beslutning i saken var:
• Skate slutter opp om innholdet i mulighetsnotatet inkludert videre deltakelse i
arbeidsgruppen frem mot neste leveranse i oktober.
• Digdir og arbeidsgruppen bes ta med seg rådene fra Skate i det videre arbeidet.
• Arbeidsgruppen kommer tilbake til Skate i oktober med sine resultater.
Se for øvrig referatet fra Skates behandling av sak 1/22.

1.4. Nasjonale løsninger for kommunale behov - utfordringer og muligheter
•
•
•

Strategisk sak anbefalt av Skates AU
Hovedansvarlig: KS
o Mulige medansvarlige: NAV, eHelse og Oslo kommune
Hovedgrunnlag i følgende saksforslag fra KS
Hvordan staten, ved å levere digitale løsninger, påvirker de kommunale tjenestene er i liten grad
blitt undersøkt. Det er grunn til å tro at statens rolle som leverandør av løsninger, kan få
konsekvenser på en rekke områder (både for statlig og kommunal sektor). Eksempler på dette er
avtaleverk, økonomiske forhold i forbindelse med bruk av statlige løsninger, mulige uklarheter
knyttet til juridiske forhold, føringer eller krav som kan påvirke lokal handlefrihet for kommunene
og fylkeskommunene eller føre til avhengighetsforhold til statlig tjenesteleverandør, håndtering
av personopplysninger (f.eks. uklarheter rundt behandlingsansvar), dokumentasjons- og
arkivansvar.
KS, med støtte fra KDD, gjennomfører et forprosjekt for å få en bedre oversikt over mulige
konsekvenser for kommunene og fylkeskommunene (ved bruk av statlige løsninger i sine
tjenesteleveranser) og identifisere ev. ytterligere behov for utredning.
Resultatene fra forprosjektet vil kunne danne grunnlag for diskusjon mellom KS og Regjeringen i
konsultasjonsmøtet om digitalisering som vil bli avholdt senere i 2022 (1. halvår).

•

Delgrunnlag i følgende saksforslag fra NAV
Stat og kommuner samarbeider ofte om å løse oppgaver, og med økende digital støtte og behov
for felles løsninger eller integrerte løsninger må ønsket om nasjonale fellesløsninger vektes mot
hensyn knyttet til lokalt selvstyre, konkurranse, behandlingsansvar, informasjonssikkerhet, GDPR,
hjemler og finansiering. Konkrete eksempler på dette ses i hjelpemiddelforvaltning, digitale
sosialtjenester og e-journal for helse. KS arbeider med en utredning knyttet til dette temaet, det
kan være et interessant tema å drøfte i Skate. Hvilken rolle bør/kan stat, private og andre aktører
ta for å etablere fellesløsninger for kommuner?

2. Skate-møtet 7.12.2022 – Foreslått agenda
2.1. Status handlingsplanen til digitaliseringsstrategien og veikart fremover
•
•

Fast årlig desember-sak i Skate med noe justering av innretning
Hovedansvarlig: Digdir
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•

Hovedgrunnlag:
Skate har de siste årene fast behandlet en sak i desember tilknyttet den årlige erfaringsrapporten
Digdir leverer om status og anbefalinger videre tilknyttet handlingsplanen til regjeringens
digitaliseringsstrategi.
Blant annet på bakgrunn av ønsker fremkommet i Skate om klargjøring av et veikart vil Digdir i år
justere denne Skate-saken i henhold til sakstittelen over.
Målet er at saken enda bedre skal understøtte følgende fra Skates mandat:
Skate skal gi råd og anbefalinger knyttet til
• omfang og gjennomføring av tiltak i handlingsplaner i den til enhver gjeldende
digitaliseringsstrategi for offentlig sektor.
• styrings- og finansieringsmodeller, inkludert finansieringsbehov, som bidrar til en
helhetlig forvaltning og utbredelse av løsninger i felles økosystem.
• koordinering, videreutvikling og forvaltning av felles økosystem.

2.2. Kunstig intelligens i offentlig sektor – Status og Skates råd for videre satsinger
•
•
•

Strategisk sak anbefalt av Skates AU
Hovedansvarlig: Digdir
o Mulige medansvarlige: 1-2 Skate-virksomheter som har prøvd ut kunstig intelligens
Hovedgrunnlag i følgende saksforslag fra Digdir
14.1.2020 la regjeringen Solberg frem Nasjonal strategi for kunstig intelligens. Det kan være
naturlig for Skate i 4. kvartal 2022 eller 1. kvartal 2023 å diskutere om strategien har medført
ønsket satsning og kraft på området i offentlig sektor og hva som eventuelt bør prioriteres og
vektlegges fremover.
Saksforslaget her er overordnet og bredt strategisk rettet mot kunstig intelligens i offentlig
sektor. Er strategien fra 2020 god nok slik Skate ser behovene i 2023 og fremover? Hvilke råd vil
Skate gi regjeringen Støre og den nye distrikts- og kommunalministeren?
Se også hva representanter fra privat sektor skriver i Khrono 21.1.2022 om strategien og
behovene fremover.

2.3. Skates møteplan 2023 og saksliste neste halvår
•

Ansvarlig: Digdir
Fast kort sak i Skates desembermøter.

2.4. Møte med distrikts- og digitaliseringsministeren
• Ett av de to årlige møtene med statsråden iht. Skates mandat

3. 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.
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•

•

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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