KommIT-rådet – 9. møte
Sted:
Tid:

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

Tilstede:
Arild Sundberg, Oslo kommune (leder)
Marit Elisabeth Larssen, Giske kommune
Robert Rastad, Bergen kommune
Kristin Barvik, Sandnes kommune
Ole Magnus Stensrud, Skien kommune
Monica Larssen, Harstad kommune
Evy-Anni Evensen, Telemark fylkeskommune
Tord Buer Olsen, Lillehammer kommune

Fra administrasjonen:
Inger Østensjø, KS
Line Richardsen, KS
Astrid Øksenvåg, KS
Anne Mette Dørum, KS
Hallvard Hoen, KS

Nr

Sak

17-20

Godkjenning av dagsorden og forrige møtes referat

KommIT-rådet ga innspill om at formen på referatet fra møtet 23. juni var bra.
Vedtak:
- Referatet fra 23. juni 2017 godkjennes.
17-21

Statusrapport

Oversikten ligger vedlagt.
Oppsummering:
-

-

KommIT-rådet understreker viktigheten av at kommuner og fylkeskommuner involveres og
at deres behov legges til grunn i det videre arbeidet med Modernisert folkeregister.
KommIT-rådet ber KS vurdere å bringe inn for Finansdepartementet utfordringene knyttet til
mangel på hjemmel for tilgang til taushetsbelagte opplysninger og utfordringene knyttet til
primærhelsetjenesten i forbindelse med Modernisert folkeregister.
KommIT-rådet understreker behovet for økte ressurser i KS for å håndtere Modernisert
folkeregister.

17-22

Finansieringsordning

Notatet som beskriver ordningen ble gjennomgått, presentasjonen ligger vedlagt. KommIT-rådet
diskuterte notatet og gå løpende innspill til
Oppsummering:
-

-

17-23

KommIT-rådet gir sin tilslutning til utredning om finansieringsordningen og ber KS ta innspill
og kommentarer framkommet i møtet med i det videre arbeidet:
o KS oppfordres til å styrke kommunikasjonsarbeidet på digitaliseringsområdet
o Løpende behandling av søknader - ikke 1-2 ganger i året
o Ikke sett for mange begrensninger (overordnete kriterier)
o Sett kun krav til at regelverket for offentlige anskaffelser og offentlig støtte er fulgt
o Tydeliggjøre rollen til fagrådet for informasjonssikkerhet og personvern
o Presisere at alle prosjektkategoriene beskriver nasjonale fellesløsninger
o Øk risikopåslaget til 20 %
KommIT-rådet gir sin tilslutning til innspillene fra K10 og Digitaliseringsutvalget og ber om at
det utarbeides tilstrekkelig underlag for finansiering av pågående prosjekter i henhold til den
foreslåtte listen.

KS’ posisjoner på digitaliseringsområdet

KS presenterte status for posisjonsnotatet på digitaliseringsområdet.
Vedtak:
- KommIT-rådet er positive til at det utarbeides et posisjonsnotat på digitaliseringsområdet og
ber KS legge følgene innspill til grunn i det videre arbeidet:
o Mer aktive formuleringer
o Spisset språk og budskap
o Sørge for at det er god sammenheng mellom de ulike posisjonene
- KommIT-rådet peker på behovet for å oppdatere dokumentet jevnlig.
- KommIT-rådet ber om å bli involvert i det videre arbeidet.

17-24

Innledende drøfting av forvaltning, drift og videreutvikling (FDV)

KS orienterte om forvaltning av dagens tjenester samt planer for forvaltning av DigiSos og DigiHelse.
Vedtak:
- KommIT-rådet ber KS legge frem en sak om forvaltning av DigiSos og DigiHelse når dette er
klart.

Eventuelt

-

-

OECD - Fint om innholdet i rapporten kan bli presentert for KommIT-rådet. Hvilken rolle kan
de store bykommunene og fylkeskommunene spille nasjonalt? KS har fått rapporten på
høring fra KMD - og vil involvere KommIT-rådet i arbeidet med en uttalelse.
Gjennomgang av mandat for KommIT-rådet. Ettersom finansieringsordninga gir KommITrådet en ny, viktig og sentral rolle, er det naturlig at man går gjennom mandatet på nytt.
Ønske om å utvide Digitaliseringsutvalget. Legges frem egen sak på dette møtet i desember.
Møte i Telemark flyttes til neste år.

