Referat - 1. møte i KommIT-rådet
Sted:
Tid:

KS Agenda møtesenter (Kommunenes hus, Haakon VIIs gate 9)
19. februar kl 10:00-16:00

Agenda
Tid
10:00

Sak

Velkommen
-

-

Om KS’ arbeid med digitalisering
Presentasjonsrunde

Ansvarlig
Lasse Hansen,
Adm.direktør, KS

Notater fra møtet:
- En forskjell fra programstyret er at KS ønsker å bruke KommIT-rådet mer strategisk.
- Kompetansen skal primært ligge i kommunene, den store ressursen til KS er der ute og ikke i
kommunenes hus.
- Samtidig må vi samarbeide med staten, og der har KS en viktig rolle.
- Det ble referert til Jan Tore Sanners tale under KS’ landsting, den kan sees her:
http://kommunal-rapport.no/2016/02/se-jan-tore-sanners-tale-til-landstinget-2016
evt. leses her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/landstinget-2016/id2476033/

10:30

KommIT-rådet
- Erfaringer fra KommIT og forventninger til KommIT-rådet
- Mandat

Arild Sundberg, leder av
rådet

Notater fra møtet:
- Departementene jobber ulikt med digitalisering, vi må jobbe samlet. Et eksempel er at i ehelsestyret er HOD observatør, KMD er fraværende. Et annet eksempel er at statlige etater
etterspør SvarUt-komponenten.
- Kommunene har kommet lenger enn staten i å opptre samlet.
- En frustrasjon fra programstyret var at vi ikke var godt nok informert underveis. Dette må bli
bedre med KommIT-rådet. Det kan gjøres på ulike måter:
o Del gode rapporter og dokumenter slik at alle får sjansen til å jobbe med det. F.eks.
sakspapirene til SKATE-møtene.
o Opprett en informasjonskanal der vi kan dele fortløpende med hverandre.
o Lag en oversikt over de ulike møtene og aktivitetene er ved hjelp av et årshjul eller
lignende.
Mandatet:
- Mandatet er skrevet som et godt bystyrevedtak, det må tolkes.
- Det er et behov for at vi koordinerer oss, men modenheten i kommunesektoren er veldig
forskjellig. Mange kommuner trenger å bygge kompetanse, og vi trenger noen som går foran.

-

-

Der kan vi være med og hjelpe til. KS digitaliseringsstrategi er ikke noe man bare kan lempe
ned på kommunene.
Med KommIT har kommunesektoren fått et talerør inn til staten, det har vært veldig bra og
det må vi fortsette med.
Rådet har ikke noen myndighet, vi skal komme med innstillinger og råd, men tror det er lurt
at vi også kjører noen prosjekter.
KS driver med produktutvikling også, det er altså ikke utelukket. Hovedstyret har f.eks.
nettopp behandlet en sak om eierstrategi. KommIT-rådet skal gi råd til KS om vi skal ta et
utviklingsansvar for prosjekter, og så får KS ta stilling til det.
Hvordan skal vi koordinere oss når vi deltar i så mange ulike fora og utvalg? Hvis dette er så
viktig for oss, må vi jobbe med dette hjemme hele tiden – ikke bare når KommIT-rådet
møtes. Får vi dette til å spille sammen, blir det veldig bra.

Om prosjektgjennomføring
- I KommIT kjørte vi prosjekter der en av kommunene tok et prosjekteierskap. F.eks. SvarUt
der Bergen tok et slikt ansvar.
- Noen prosjekter er nødt til å gå ute i tjenestene, det kan ikke KS ta ansvar for.
- Disse prosjektene (digitale innbyggertjenester innenfor helse- og omsorgstjenesten og
sosialtjenesteområdet) er ikke Bergen sitt eller Oslo sitt, men KommIT sitt.
- Hvis prosjekter kjøres under KommIT-paraplyen er det viktig at vi har en porteføljeoversikt
som gir KommIT-rådet en koordinerende rolle. Vi kan bidra til at prosjekter kommer flere til
gode.
- Vi får en veldig markedsmakt når vi samler oss, og vi vil sånn sett utøve et press på
leverandørene. Da er det viktig at vi er det ansvaret bevisst. Vi er avhengige av å spille på lag
med leverandørene for å lykkes.
- Det er avgjørende at KS har kompetanse på arkitektur som kan spille på lag med
medlemmene.

12:30

KommIT-rådet forts.
Nasjonale rammebetingelser

Arild Sundberg forts.

Notater fra møtet:
- Presentasjonen som Arild holdt ligger vedlagt referatet.
- Vi må passe oss slik at vi ikke blir sittende som gisler i de ulike styrene og gruppene på vegne
av kommunesektoren.
- Viktig at vi jobber godt i nettverk for å spille på hverandres styrker.
- Vi må ha et godt samarbeid mellom møtene (f.eks. eHelse-styret) og ha en god forankring i
kommunesektoren – her vil KommIT-rådet spille en viktig rolle.
- En løsning for å dele informasjon rådet i mellom, f.eks. møteinnkallinger mv. er nødvendig.

13.40

IKT-arkitektur
Nasjonale felleskomponenter, veikartarbeidet og kommunal
IKT-arkitektur

Rune Sandland,
spesialrådgiver i KS

Notater fra møtet:
- Presentasjon ligger vedlagt.
- Vi lager en informasjonspakke fra veikart-arbeidet som deles med KommIT-rådet, evt
(foretrukket) gis tilgang til der informasjonen ligger sammen med en leseveiledning.
- SKATE-arbeidet vil være et fast punkt på agendaen når KommIT-rådet møtes.

14.10

KS arbeid på digitaliseringsområdet
Digitaliseringsstrategi, KommIT-prosjekter og
felleskommunale løsninger

Line Richardsen,
avdelingsdirektør I KS

Notater fra møtet:
- Viktig at det ikke bare er prosjekter som kan forsvares ut i fra et økonomisk perspektiv (jf
gevinstkokeboka). Vi risikerer å utarme de som drifter de ulike tjenesteområdene fullstendig
hvis vi skal følge en slik linje.
- Dele informasjon om Difis digitaliseringsråd og medfinansieringsordningen.
o https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-ogsamordning/digitaliseringsradet
o https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-ogsamordning/medfinansiering-av-digitaliseringsprosjekt
15:00

KommIT-rådet forts.
Rådets arbeid fremover,
Arbeidsform og medvirkning
Prosjektforslag fra Trondheim kommune
Møteplan (forslag):
o 29. april; 24. juni; 23. september; 2. desember

Arild Sundberg, forts.

Eventuelt
Notater fra møtet:
Følgende møtedatoer ble bestemt:
- 29. april (kl 10-14)
- 24. juni (kl 10-14)
- 30. september (foreløpig, mulig vi flytter slik at det faller sammen med
eKommunekonferansen)
- 2. desember (kl 10-14)
Om arbeidsform:
- Vi gjennomfører møter fortløpende ved behov, da benytter vi oss av videokonferanseløsning
e.l.

Informasjon om noen viktige nasjonale fora:
Skate: https://www.difi.no/veiledning/ikt-og-digitalisering/skate
e-helsestyre: https://ehelse.no/nyheter/nytt-styre-for-e-helse
KommIT-rådet: http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/videre-satsing-pa-digitalisering-i-ks/

Noen relevante dokumenter:
Digitaliseringsstrategien for kommuner og fylkeskommuner:
http://www.ks.no/contentassets/e7f699792add4068aaedcb25a97ff56a/ks-digitaliseringsstrategi.pdf?id=8215
KS’ posisjoner på digitaliseringsområdet:
http://www.ks.no/contentassets/e7f699792add4068aaedcb25a97ff56a/ks-posisjoner-padigitaliseringsomradet.pdf?id=8216
Digitaliseringsrundskrivet:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsrundskrivet/id2462793/
Riksrevisjonens rapport:
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/DigitaliseringKommunaleTjenester.aspx

