Referat - KommIT-rådets 7. møte
Sted:
Tid:

KS Agenda møtesenter (Kommunenes hus, Haakon VIIs gate 9)
28. april kl 09:00-14:00

Tilstede:
Arild Sundberg, Oslo kommune (leder) (fra 17-9)
Kristin W. Wieland, Bærum kommune
Robert Rastad, Bergen kommune
Kristin Barvik, Sandnes kommune
Monica Larssen, Harstad kommune
Evy-Anni Evensen, Telemark fylkeskommune
Kristin Barstad, Sandnes kommune

Fra administrasjonen:
Lasse Hansen, KS
Inger Østensjø, KS
Helge Eide, KS (t.o.m. sak 17-10)
Line Richardsen, KS
Astrid Øksenvåg, KS
Anne Mette Dørum, KS
Hallvard Hoen, KS

Nr

Sak
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Godkjenning av dagsorden og forrige møtes referat

Dagsorden for dagens møte og referatet fra KommIT-rådets møte 16.02.2017 ble lagt fram for
godkjenning.
Det er ønskelig at referatene kommer ut tidligere.
Vedtak:
- Dagsorden godkjennes med merknad om at det er ønskelig at utkast til referat kommer ut
tidligere
- Referatet fra møtet 16.02.2017 godkjennes.
17-8

Orientering fra siste møte i KS’ hovedstyre
a) Sak om finansieringsmekanismer for digitaliseringsprosjekter her:
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/KS/AgendaItems/Details/232452
b) Sak om Digitaliseringsstrategien her:
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/KS/AgendaItems/Details/232451
c) Digitaliseringsstrategien på nett: http://www.ks.no/digi

Inger Østensjø og Helge Eide orienterte fra Hovedstyremøtet 06.04.2017, der sakene om
Finansieringsmekanismer for digitaliseringsprosjekter i kommunal/-offentlig sektor og KS’
digitaliseringsstrategi 2017-2020 ble behandlet.
Saken om Finansieringsmekanismer for digitaliseringsprosjekter i kommunal/-offentlig sektor fikk full
tilslutning i Hovedstyret. KommIT-rådet bemerket at vedtaket i Hovedstyret har blitt lagt merke til i
kommunal sektor, og beslutningen om å tallfeste et bidrag fra KS er klok. Dette er et resultat av godt
samspill mellom KS og bl.a. Storbynettverket.
Saken om KS’ digitaliseringsstrategi 2017-2020 fikk fullt gjennomslag i Hovedstyret.

KommIT-rådet bemerket at digitalisering er høyt på agendaen til kommunepolitikerne. Det merkes
på flere måter, bl.a. har det kommet et ønske om at dette er tema for neste års kommunalpolitiske
toppmøte.
Vedtak:
17-9

Saken tas til orientering.
Drøfting av videre arbeid med finansieringsmodell

Videre arbeid med finansieringsmodell ble drøftet.
Utfordringer som ble pekt på, er:








Forvaltning og styring av midlene på en måte som gir trygghet hos medlemmene på at
midlene blir forvaltet på en god måte. Det tar tid å få på plass en god styrings- og
forvaltningsmodell, i første omgang må KS meisle ut en retning og noen prinsipper.,
Noen kommuner har allerede betalt store summer inn i de prosjektene som allerede løper,
skal de kunne få tilbake utleggene sine, og eventuelt på hvilket grunnlag? Hvordan skal KS
sikre at det kommer penger tilbake til finansieringsmekanismen?
Hvem skal kunne få midler fra finansieringsmekanismen? Bare kommunal sektors prosjekter?
Eller skal også statens prosjekter som får konsekvenser for kommuner og fylkeskommuner
kunne få midler? På hvilke vilkår da?
Det er viktig å holde oppe tempoet slik at saken ikke mister momentum.

Finansieringsmodellen og storbyenes deltakelse blir sannsynligvis en sak i neste storbymøte.
KommIT-rådet konkluderte med at det er viktig å få med så mange som mulig slik at det ikke bare blir
storbykommunene som finansierer dette. Det må arbeides videre med å gi kommuner og
fylkeskommuner tilstrekkelig trygghet slik at de blir med, og et sentralt element er hvordan KS skal
forvalte midlene. Et annet viktig spørsmål som KS må utrede og besvare er hvordan en samstyring av
vil kunne påvirke relasjonen mellom KS og KMD og de øvrige departementene.
KommIT-rådet varslet om at Storbynettverket vil komme til KS med en sak der de vil si noe om
forvaltningsmodellen og be KS utrede dette videre, samt legge til rette for at alle kommuner og
fylkeskommuner blir invitert med inn.
Vedtak:
-

Storbynettverket og KommIT-rådet samarbeider med KS om å lage grunnlag for involvering
av kommuner og fylkeskommuner og utforme invitasjon til deltakelse
Finansieringsmodellen må utredes nærmere, i første omgang skal KS sette en retning og
utforme noen prinsipper
Finansieringsmodell basert på rammenedtrekk må utredes nærmere, og KS må undersøke
om dette faktisk er ønskelig hos medlemmene
Styrings- og forvaltningsmodellen for midlene må utredes nærmere. Et sentralt element her
er å skape trygghet for kommuner og fylkeskommuner.

-
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Retning for det videre arbeidet med finansieringsmodellen inklusive styrings- og
forvaltningsmodell skal KS utmeisle og detaljere sammen med KommIT-rådet

Orienteringssaker
a) FIKS – plattform for digital samhandling i kommunal sektor
b) Mandatet til Digitaliseringsutvalget

Astrid Øksenvåg presenterte FIKS-plattformen og KS’ styringsmodell for digitaliseringsprosjekter.
Mandatet for Digitaliseringsutvalget inngår som del av KS’ styringsmodell for
digitaliseringsprosjekter.
KommIT-rådet uttrykte at det var en god presentasjon, som egnet seg godt til å formidle hva FIKSplattformen er.
I diskusjonen løftet KommIT-rådet opp at det er viktig at KS har god porteføjestyring og tar ansvar for
de felleskommunale komponentene i de store prosjektene. Det må framgå hva som kreves av KS for
å videreutvikle dette og hva KS’ rolle skal være i prosjektene.
KS ble utfordret til å finne et navn som er mer dekkende og beskrivende enn «FIKS», for eksempel
«Kommuneportalen». Det å samle kommune-Norge digitalt er en kjempejobb, og dette rammeverket
er en begynnelse. Det er et første steg mot å knytte kommunene sammen innenfor digitalisering.
Måten kommunal sektor jobber på innenfor digitalisering, der vi benytter kompetanse fra hele landet
for å bidra, er en god historie som bør formidles. Det må gjøres en god formidlingsjobb, slik at
politikerne får en bedre forståelse for dette og hva som skjer. I det videre arbeidet er det fint om KS
kan ha en plan for hvordan vi formidler dette.
Vedtak:
-
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KommIT-rådet ber KS ta inn innspillene om formidling og kommunikasjon av
digitaliseringsarbeidet, og at det legges frem som egen sak til rådet om dette.
Foreslått mandat for digitaliseringsutvalget vedtas.

Prosjektrapport
- Vedlegg 1 – Sluttrapport konseptfase DigiBarnevern
- Vedlegg 2 – Struktur for samarbeid mellom KS, kommunal sektor og Modernisert
Folkeregister

Line Richardsen la fram statusrapporten for KS’ prosjekter.
For Sluttrapport konseptfase DigiBarnevern uttrykte KommIT-rådet at det er ønskelig å få forelagt
denne typen rapporter til informasjon, men at rapporten bør følges av et kort presentasjonsnotat.
For Struktur for samarbeid mellom KS, kommunal sektor og Modernisert Folkeregister uttrykte
KommIT-rådet stor tilfredshet med at kommunal sektor nå ser ut til å få en tydeligere rolle inn i
prosjektet Modernisert Folkeregister.

I statusrapporten er alle prosjekter vurdert til å være i samsvar med plan, og er rapportert som
grønn. For prosjektene Digitale innbyggertjenester – helse og omsorg (eHelse) og Digitale
innbyggertjenester – sosialtjenesteområdet (Digisos) er det noe usikkerhet knyttet til innføring og
spredning. KommIT-rådet påpekte at med tanke på den usikkerheten som er der, burde de to
prosjektene være markert med gult. KS ble bedt om å ta en større rolle i arbeidet med innføring og
forvaltning, drift og vedlikehold.
I Digisos-prosjektet har KS i styringsdokumentet (BP3-dokumentet) ingen definert rolle i styring og
gjennomføring av prosjektet, og har således ikke ansvar knyttet til utvikling, forvaltning, drift og
vedlikehold av løsningene i etterkant, ei heller innføring i de kommunene som ikke er direkte med i
prosjektet.
Vedtak:
- Sluttrapporter o.l fra de pågående prosjektene legges fram for KommIT-rådet til informasjon,
men da med et kort presentasjonsnotat.
- Struktur for samarbeid mellom KS, kommunal sektor og Modernisert Folkeregister
godkjennes, og KS bes ta dette videre overfor Skattedirektoratet
- KommIT-rådet ber Bergen kommune se på muligheten for å spesifisere KS’ rolle i
styringsdokumentet (BP3). KS lager et utkast og sender til Bergen kommune.
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Presentasjon av prosjekter
a) Digitale innbyggertjenester – helse og omsorg
b) Digitale innbyggertjenester – sosialtjenesteområdet
c) eInnsyn (kort orientering) – dokument ettersendes
d) Nasjonalt velferdsteknologiprogram (kort orientering)
o Hva er sammenhengen mellom det nasjonale prosjektet og kommunesektoren?
Oppspill til neste KommIT-rådsmøte.
e) Samordnet regional digitalisering i Bergensområdet (kort orientering) - notat vedlagt

Presentasjonene ligger vedlagt.
a) Digitale innbyggertjenester – helse og omsorg ble presentert av prosjektleder Arne Norrud
Norrud påpekte at de største utfordringene i prosjektet er: Hvordan sprer vi dette videre til andre
kommuner? Hvordan legger vi en god plan for videre innføring? Vi må sørge for at vi gjør dette på en
så god måte at ingen blir fristet til å gjøre dette på egen hånd.
b) Digitale innbyggertjenester – sosialtjenesteområdet ble presentert av prosjektleder Ole Rasmus
Kvame.
KommIT-rådet påpekte at det er viktig å få frem i prosjektet og presentasjonen av prosjektet at det er
innbyggeren som velger hvordan man får tilgang på tjenestene som leveres gjennom nav.no, for
eksempel gjennom en kommunal «minside». Hvis ikke kan man få inntrykk av at dette er et rent
statlig prosjekt.
Innsynsløsningen i «eInnsyn» bør kunne vurderes inn som Digisos-prosjektets innsynsløsning, som en
partsrettet innsynsløsning. I tillegg bør det vurderes hvordan en kommunal felleskomponent for
«minside» kan samhandle med Digisos.
c) eInnsyn (kort orientering) ble presentert av Oslo kommune
Oslo kommune ønsker en eInnsynsløsning på tvers av kommunal og statlig sektor, og har behov for å
samarbeide med flere kommuner om dette. Oslo ønsker å lage en sak til neste møte i KommIT-rådet
om eInnsyn.
Det ble etablert en arbeidsgruppe bestående av Bergen kommune, Bærum kommune og Telemark
fylkeskommune som skal forberede en sak om eInnsyn som felleskomponent til neste møte i
KommIT-rådet.
d) Nasjonalt velferdsteknologiprogram (kort orientering) ble presenterte av Line Richardsen
Hvis dette skal bli nasjonalt, må vi sikre oss at dette passer for alle kommunene. KS er invitert inn i
infrastrukturgruppa i Oslo kommune, og det er et minimum av involvering. Bærum jobber ned noe
tilsvarende. Hvordan skal vi sikre at KS er godt nok tilknyttet de pågående prosjektene slik at dette
kan gi samlende resultater på nasjonalt nivå? Velferdsteknologi bør være et tema på neste KommITmøte.
e) Samordnet regional digitalisering i Bergensområdet (kort orientering) ble presentert av Bergen
kommune

Bergen har oppfordret de andre i Storbynettverket til å etablere lignede nettverk. De store
kommunene kan være en drivkraft overfor kommunene rundt seg. En slik måte å jobbe på, vil gi oss
en helt ny dimensjon med tanke på utbredelse av nye løsninger mm.
Vedtak:
- Tas til orientering.

Eventuelt

Rekruttering
Det ble informert om rekruttering av ressurser til Digitaliseringsavdelingen i KS. To arkitekter er på
plass, vi kommer til å frikjøpe en arkitekt i Bergen kommune. Prosjekt- og porteføljestyrer er på plass.
Ellers ser det bra ut med tanke på de resterende stillingene vi skal fylle før sommeren. Jobbes aktivt
med dette.
Pilotprosjekt
Bergen kommune skal i gang med et spennende prosjekt der de installerer et stort antall med
sensorer med opptil 15 års levetid. Dette vil bli presentert nærmere på et senere møte.

