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Sak 24/2018 Skates møteplan 2019 og saksliste neste halvår
Behandlingssak
Historikk/bakgrunn
I samsvar med gjeldende prosedyrer skal nå Skates møter for 2019 formelt fastsettes og saksplan for
våren 2019 settes opp. Skates arbeidsutvalg (AU) har gitt sitt forslag til Difis direktør. Dette danner
hovedgrunnlaget for denne saken.
Forslag til beslutning:
• Skate gir sin tilslutning til Difis forslag til møteplan for Skate i 2019 og saksplan for Skate
første halvår 2019
• I forkant av Skates fagdag 8.5.2019 gjennomfører alle forvalterne av de nasjonale
felleskomponentene en egenevaluering av etterlevelse av de strategiske prinsippene for
nasjonale felleskomponenter – jf. kapittel 11.1 i Digital agenda. Innretning på evalueringen og
oppsummering før fagdagen koordineres av Skatesekretariatet.
Presentasjon av saken
Møteplan for Skate i 2019
Følgende møteplan foreslås for Skate for 2019:
• Onsdag 13.03.2019 kl. 09:00-11:30: Ordinært Skate-møte
• Onsdag 08.05.2019 kl. 09:00-15:00: Fagdag for Skate
• Torsdag 13.06.2019 kl. 09:00-11:30: Ordinært Skate-møte
• Onsdag 16.10.2019 kl. 09:00-11:30: Ordinært Skate-møte
• Onsdag 18.12.2019 kl. 09:00-11:30: Ordinært Skate-møte
Juni-møtet er lagt til en torsdag pga. mange kollisjoner for flere av Skate-direktørene. De to siste
Skate-møtene er noe forskjøvet utover i tid i forhold til det som har vært vanlig de siste årene.
Begrunnelsen er å få nok tid til saksforberedelse og virksomhetsforankring etter sommerferien og å få
oppdatert saksinformasjon til Skates desembermøte inn mot regjeringens budsjettprosess.
Det er sendt ut foreløpige møteinnkallinger for å reservere møtetidene i Skate-direktørenes kalendere.
Difis direktør oppfordrer til at Skate-møtene prioriteres høyt av Skate-direktørene.
Fagdag 8.5.2019 – tema og innretning
AU har foreslått at det også våren 2019 gjennomføres en heldags fagsamling for Skate-direktørene i
tillegg til de fire ordinære møtene. På bakgrunn av forslagene fra AU mener Difis direktør at følgende
tema bør velges for fagsamlingen:
• Strategiske prinsipper for nasjonale felleskomponenter
De strategiske prinsippene er fastsatt av regjeringen og uttrykt i kapittel 11.1 i Digital agenda fra 2016.
Difi mener det er viktig at Skate ut fra sin rolle nå behandler og har en mening om
• etterlevelse av prinsippene og hva som eventuelt bør gjøres for å styrke etterlevelsen
• eventuelle endringsbehov rundt prinsippene med hensyn til evaluering, innretning og/eller
hvilke komponenter og løsninger prinsippene bør gjelde for
Dette er en så stor og omfattende sak, spesielt første gang den behandles i Skate, at det er vanskelig
å få den inn på en god måte i et ordinært Skate-møte. Difis direktør anbefaler derfor at saken settes
opp som tema på en egen fagdag for Skate 8.5.2019.
Et viktig grunnlag for saken er at alle forvalterne av de nasjonale felleskomponentene i forkant av
fagdagen gjennomfører en egenevaluering av etterlevelsen av prinsippene. Innretning på
evalueringen og oppsummering før fagdagen koordineres av Skatesekretariatet.
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Hvert prinsipp er utdypet og konkretisert i kapittel 11.1 i Digital agenda. Prinsippene er:
i.
Nasjonale felleskomponenter forenkler og effektiviserer
ii.
Nasjonale felleskomponenter skal kunne brukes av hele offentlig sektor
iii.
Nasjonale felleskomponenter skal dekke likeartede behov
iv.
Nasjonale felleskomponenters IKT-arkitektur er kompatible
v.
Nasjonale felleskomponenter samspiller med europeisk infrastruktur
vi.
Forvaltningen av nasjonale felleskomponenter skal tilpasses utviklingstrekk og brukerbehov
vii.
Nasjonale felleskomponenter tilrettelegger for deling av informasjon
viii.
Forutsigbar forvaltning av felleskomponentforvalternes nasjonale ansvar
ix.
Forutsigbare finansieringsmodeller som bidrar til digitalisering
x.
Utviklingen av felleskomponentene er samordnet
xi.
Styringen av felleskomponentforvalterne er koordinert
Saksplan første halvår 2019 – ordinære Skate-møter
Med utgangspunkt i AUs forslag til strategiske saker for Skate samt besluttet modell for forvaltning og
gjennomføring av Difis tverrgående digitaliseringsstrategi foreslår Difi understående saksplan for
Skates ordinære møter våren 2019.
Saksplan første ordinære Skate-møte våren 2019
Sak
• Konsekvenser og oppfølging av IKT-sikkerhetsutvalgets forslag fra
desember 2018
• Metode for identifisering og sikring av dokumentasjon –
Sluttbehandling
• Felles API-oversikt – Sluttbehandling
• Status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi - fast sak
Saksplan andre ordinære Skate-møte våren 2019
Sak
• Regjeringens digitaliseringsstrategi – Oppfølging
• Status Difis tverrgående digitaliseringsstrategi - fast sak
• Skates saksliste neste halvår

Ansvar
Difi og
Utvalgsleder
Arkivverket

Type
Strategisk
Dig.strategien

BR
AU

Dig.strategien
Dig.strategien

Ansvar
Difi
AU
Difi

Type
Strategisk
Dig.strategien
Planlegging

Difis direktør ønsker at det skal være fleksibilitet til å ta inn spesielt aktuelle saker. Skate-møtene over
er derfor ikke fylt opp av saker. Under følger en oversikt over foreløpige aktuelle tilleggssaker. Difis
direktør vil ved fastsetting av endelig agenda for Skate-møtene velge blant disse eller andre saker
som anses spesielt aktuelle for Skate.
Foreløpige aktuelle tilleggssaker
Sak
• Kommune-stat samarbeid
• Revisjon av handlingsplanen i Difis tverrgående
digitaliseringsstrategi

Ansvar
KS/eHelse
Difi

Type
Strategisk
Dig.strategien

---

Saken vil bli framlagt av Skatesekretariatet
Saksframlegget er utarbeidet av Difi
Oslo, 20.11.2019
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