KommIT-rådet – 8. møte
Sted:
Tid:

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

Tilstede:
Arild Sundberg, Oslo kommune (leder)
Marit Elisabeth Larssen, Giske kommune
Kristin W. Wieland, Bærum kommune
Robert Rastad, Bergen kommune
Kristin Barvik, Sandnes kommune
Ole Magnus Stensrud, Skien kommune
Knut Allstrin, Nordland fylkeskommune
Monica Larssen, Harstad kommune
Evy-Anni Evensen, Telemark fylkeskommune

Fra administrasjonen:
Lasse Hansen, KS (fra sak 17-15)
Inger Østensjø, KS
Line Richardsen, KS
Astrid Øksenvåg, KS
Anne Mette Dørum, KS
Hallvard Hoen, KS
Kristin Standal, KS (sak 17-14a, 14b)
Liv Merete Wiker, KS
Helge Eide, KS (fra sak 17-18)

Nr

Sak

17-13

Godkjenning av dagsorden og forrige møtes referat

Vedtak:
- KommIT-rådet ber om å få utsendt utkast til referat tidligere, gjerne rett etter møtet, og med
bedre og tydeligere vedtak og/eller oppsummeringer. Med en frist for tilbakemelding i
forkant av neste møte.
Oppfølgingspunktene må komme tydelig frem i vedtakene.
-

Til sak 17-11: Ønsker inn et punkt om viktigheten av å se Digibarnevern i sammenheng med
andre tilsvarende prosjekter som er i gang inn i forrige referat.

17-14a

Nasjonalt program for velferdsteknologi
Thor Steffensen og Jon Helge Andersen, Direktoratet for e-helse

17-14b

Velferdsteknologiarbeidet i Oslo kommune
Harald Sundt-Ohlsen, Oslo kommune

Presentasjonene ligger vedlagt.
Vedtak:
-

KommIT-rådet mener det er svært viktig at et informasjonsknutepunkt på området inngår i
en helhetlig nasjonal arkitektur og er i henhold til FIKS-rammeverket.
KommIT-rådet er opptatt av at kommunal sektor er på likt nivå som staten i styringen og
eierskapet overfor valgt leverandør (selv om leverandør skulle være statlig).
I det videre arbeidet med velferdsteknologi må det sørges for en representativ deltakelse fra
kommunal sektor (i tillegg til de som er direkte med i arbeidet).

-

-

17-15

KommIT-rådet ber KS om å sørge for fyllestgjørende informasjon om pågående initiativ innen
velferdsteknologi til hele kommunesektoren slik at de er oppdaterte og får muligheten til å
bli med.
Finansieringsmodellen for dette arbeidet må sees i sammenheng med den nasjonale
finansieringsmekanismen som er under arbeid.

eInnsyn

Vedtak:
-

-

17-16

KommIT-rådet gir sin tilslutning til prinsippene for drift og forvaltning for eInnsyn slik de så
langt er utarbeidet av Oslo kommune og Difi i samarbeid, og vurdert av prosjektets
referansegruppe.
KommIT-rådet ber Oslo kommune sammen med involverte kommuner jobbe videre med
styrings- og finansieringsmodell samt juridiske problemstillinger knyttet til anskaffelse.

Orienteringssak om mulig Minside-prosjekt
KS har gjennomført et arbeid med å kartlegge eksisterende løsninger og pågående tiltak for MinSide
som et grunnlag for å vurdere muligheter for etablering av en felles løsning.

Oppsummering:
- KommIT-rådet ønsker et mer utfyllende beslutningsgrunnlag til et senere møte som blant
annet beskriver hvordan et Minside-prosjekt vil henge sammen med andre initiativ som
Digisos og digitale innbyggertjenester over helsenorge.no.
- KommIT-rådet ber KS beskrive tydeligere hva Minside skal være og hvilke behov og
utfordringer det skal løse. Det må i det videre arbeidet avklares i hvilken grad eksisterende
løsninger dekker behovene for fremtidig løsning.
- KommIT-rådet ber KS involvere medlemmenes kompetanse i det videre arbeidet.
- KommIT-rådet ber KS legge Difis prosjektveiviser til grunn.

17-17

Prosjektstatus

Vedtak:
- KommIT-rådet ber KS jobbe videre med formatet på prosjektrapportering i henhold til de
tilbakemeldinger som ble gitt.

-

17-18

For øvrig ble prosjektstatus tatt til orientering.

Finansieringsmekanismer for digitaliseringsprosjekter i kommunal sektor

Vedtak:
- KommIT-rådet ber KS revidere notatet basert på de innspill som ble gitt.
- KommIT-rådet oppfordrer KS til å hensynta de innspillene som KommIT-rådet samlet har
kommet med i det videre arbeidet med premissnotatet og med brevet som skal sendes til
kommuner og fylkeskommuner.

Eventuelt

-

KS har oppnevnt Tord Buer Olsen, rådmann i Lillehammer kommune, som nytt medlem i
KommIT-rådet etter at Odd Ruud sluttet som leder av DGI.
Tema på neste års kommunalpolitiske toppmøte (KPT) er digitalisering. KS ønsker å få innspill
fra KommIT-rådet i arbeidet med programmet. Dette vil komme som egen sak til høsten.
KommIT-rådet ber Telemark fylkeskommune og Skien kommune se på muligheten for å
arrangere et av høstens møter i KommIT-rådet i Skien.
Forslag til saker på dagsorden til høsten:
o Status for En Inbygger - En Journal (EIEJ)
o Hva slags samarbeidsmodeller skal vi legge til grunn for felles løsninger mellom stat
og kommune, særlig der staten er i en leverandørrolle?
o Forsøksordningen

