Referat - KommIT-rådets 2. møte
Sted:
Tid:

KS Agenda møtesenter (Kommunenes hus, Haakon VIIs gate 9)
29. april kl 10:00-14:00

Tilstede:
Arild Sundberg, Oslo kommune (leder)
Marit Elisabeth Larssen, Giske kommune
Ole Magnus Stensrud, Skien kommune
Kristine C. Hernes, Stavanger kommune
Robert Rastad, Bergen kommune
Evy-Anni Evensen, Telemark fylkeskommune
Kristin Barvik, Sandnes kommune
Odd Ruud, Digitale Gardermoen IS
Monica Larsen, Harstad kommune
Fra administrasjonen:
Lasse Hansen, KS (deltok under sak 16-2 og 16-3)
Inger Østensjø, KS
Line Richardsen, KS
Rune Sandland, KS
Anne Mette Dørum, KS
Ellen Karin Toft-Larsen, KS (deltok under sak 16-5, 16-6 og 16-7)
Hallvard Hoen, KS
Nr
16-1

Sak
Godkjenning av forrige møtes referat

Vedtak:
- Godkjent.

16-2

Digital Agenda for Norge
Kort om forhold som er relevante særlig i forhold til tenkingen om kostnadsdekning,
gevinsthåndtering og samfinansiering i forholdet kommune/stat. Les gjerne sammendraget til
meldingen, se lenke under.

Arild innledet med en orientering om hovedtrekkene i stortingsmeldingen.
Vedtak:
-

KS vil følge opp komitébehandlingen og involvere KommIT-rådet fortløpende.
Endelig timeplan for komitébehandling er nå avklart. Behandlingen blir i transport- og
kommunikasjonskomiteen den 14. juni.

16-3

Status og utfordringer
Prioriteringer og plan fremover, herunder prioritering av prosjekter og aktiviteter finansiert av KMD.
Kommunesektorens rolle i prioriteringsutfordringer på tvers av offentlig sektor.

Lasse innledet med en orientering om vedtatt strategi, status og planer for KS sin satsing innen
digitalisering. Det er ikke sannsynlig at området vil bli tilført flere ressurser inneværende år.
Rådet diskuterte status og utfordringer innen digitaliseringsområdet i kommunesektoren, herunder
KS’ rolle. Behovet for en styrket strategisk posisjon ble understreket og ulike strategier for å styrke
ressursene ble drøftet. Rådet vil følge situasjonen framover. Se for øvrig sak vedrørende prising av
felleskommunale løsninger.
Vedtak:
-

-

-

16-4

KommIT-rådet vil prioritere saker av strategisk overordnet betydning innen digitaliseringsområdet.
For å sikre tilstrekkelig beslutningsgrunnlag etableres et underutvalg som forbereder, utreder og
tilrettelegger saker som skal fremmes for KommIT-rådet. Representanter til underutvalget rekrutteres
fra medlemmene og gjenspeiler kommunesektoren. KS legger fram forslag til sammensetning i neste
møte.
På bakgrunn av drøfting i KommIT-rådet utarbeider KS tilbakemelding til KMD med oversikt over hvilke
prosjekter som vil bli gjennomført innenfor tildelt beløp og i henhold til fristen. Prioriteringen av
prosjekter baserer seg på innspillene gitt i møtet, bl.a. at pågående aktiviteter og
samordningsprosjekter med staten skal prioriteres.
Oversikten over prosjektene sendes KommIT-rådets medlemmer.

Finansierings-/prismodeller, forvaltning og styringsprinsipper for felles løsninger
SvarUt og generelt (KS Læring kommer senere)

Vedtak:
-

-

16-5

KommIT-rådet vedtok at det skal etableres fremtidig prismodell for kommunale felleskomponenter, i
første omgang for bruk av SvarUt. KommIT-rådet ba om et ytterligere grundig beslutningsgrunnlag der
de ulike modellene vurderes.
Saken fremmes for drøfting og beslutning i KommIT-rådet 24. juni.

Velferdsteknologi
- Status for arbeidet i KS og sektoren
- Forholdet til KommIT og digitaliseringsstrategien

Vedtak:
- Velferdsteknologi må inngå som en del av det strategiske arbeidet innen digitalisering og må
inngå i ny digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 2017-2020.
- KommIT-rådet holdes orientert om utviklingen på området.

16-6

Digitaliseringsstrategien
Dagens strategi
Opplegg for revisjon og endring
Mål og visjon og mandat
Drøfting og avklaring av grunnlaget for videre arbeid

Vedtak:
- Opplegg for gjennomføring og framdrift som beskrevet i saken legges til grunn for arbeidet.
- Det etableres en egen arbeidsgruppe med medlemmer fra KommIT-rådet som jobber med
strategien frem mot neste KommIT-rådsmøte.

16-7

Forankring hos medlemmene
Spredning av informasjon om nye løsninger og muligheter
Kunnskapsdeling
Fange opp behov
Tilgang til ressurser i sektoren

Vedtak:
-

Tas opp igjen i neste møte.

