KommIT-rådet – 10. møte
Sted:
Tid:

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

Tilstede:
Evy-Anni Evensen, Telemark fylkeskommune
Robert Rastad, Bergen kommune
Arild Sundberg, Oslo kommune
Monica Hanssen, Harstad kommune
Kristin Barvik, Sandnes kommune
Kristin W. Wieland, Bærum kommune
Knut Allstrin, Nordland fylkeskommune
Marit E. Larsen, Giske kommune
Tord Buer Olsen, Lillehammer kommune

KS:
Lasse Hansen (t.o.m. sak 17-28)
Inger Østensjø
Helge Eide (t.o.m. sak 17-27)
Liv Merete Wiker (t.o.m. sak 17-27)
Line Richardsen
Astrid Øksenvåg
Anne Mette Dørum
Eli Aspelund
Tonje Torsgard (t.o.m. sak 17-27)

Dagsorden
Sak
17-25 Godkjenning av dagsorden og forrige møtes referat

Vedtak:
- Referatet fra 6. oktober 2017 godkjennes.

17-26 Direktoratet for eHelse
Presentasjon av pågående arbeid av felles interesse, bl.a. Én innbygger - én
journal

Direktoratet for eHelse presenterte og svarte på spørsmål om «Én innbygger - èn journal» (EIEJ). Det
er møte i eHelsestyret 11. desember, og flere av innspillene fra KommIT-rådet til direktoratet gjaldt
saksdokumentene til dette møtet.
Det arbeides med et regjeringsnotat om EIEJ til nyåret. Håpet er at det blir enda tydeligere og mer
klarhet i hva som planlegges av tiltak rettet mot kommunene. Direktoratet vil komme tilbake med
mer informasjon når notatet er behandla.
Innspill fra KommIT-rådet:
- For kommunal sektor er samhandlingsløsningen avgjørende for at man skal lykkes med
målbildet til EIEJ. Beskrivelsen av den bør derfor tydeliggjøres.
- Representanter i KommIT-rådet som også er del av Nasjonalt e-helsestyre (NEHS) hadde
forventninger til at direktoratet hadde tatt inn over seg de innspill som ble gitt i eget møte
med kommunerepresentanten i NEHS den 20. november. Direktoratet mener at det er tatt
hensyn til dette i saken som legges fram i NEHS den 11. desember.
- KommIT-rådet vil ha «Én innbygger - én journal» som et fast punkt på agendaen i KommITrådets møter fremover.

17-27 DigiFin - finansieringsordning for felles digitaliseringsprosjekter
Status og innkomne forslag
- Videre arbeid

KS presenterte status for DigiFin, 104 kommuner og 3 fylkeskommuner har så langt svart positivt til å
bli med i ordningen. Fristen for tilbakemelding er satt til 20. desember, sannsynligvis vil vi få mange
svar etter at fristen har utløpt også. Det gjenstår noe utredningsarbeid, men dette bør ikke være til
hinder for å starte opp ordningen.
KommIT-rådet uttrykte sin støtte til at man kan starte opp ordningen, samtidig er det viktig å ikke
tråkke feil i oppstarten. KS må sørge for at ordningen er basert på forutsigbarhet, åpenhet og
etterrettelighet i vurderingen av de søknader som kommer inn. Derfor må nødvendige avklaringer bli
gjort og prosesser for kvalifisering og prioritering av prosjekter må beskrives.
Andre innspill til saken:
-

-

Som overordnet kriterium for å kvalifisere til ordningen bør det ikke stå «gjennomført
konseptfasen», men heller presisere at man må ha gjort en grunnleggende analyse /
utredning først.
I utredningen om DigiFin som lå vedlagt står ulike prosjektkategorier omtalt. I kategori 1
ønsker KommIT-rådet at «faglig styrt» endres til «faglig forankret»
Det bør vurderes å gå fra løpende behandling av prosjektforslag til jevnlige, f.eks. 2 ganger
årlig. Dette for å gjøre prioriteringen enklere og samtidig bidra til at man får en bedre
oversikt over planlagte og pågående digitaliseringsprosjekter i kommunal sektor.

Vedtak:
-

-

KommIT-rådet anbefaler at KS iverksetter finansieringsordningen i henhold til notatet
«DigiFin - finansiering av felles digitaliseringsprosjekter» og at man intensiverer arbeidet med
å ferdigstille prosessbeskrivelser for prioritering av prosjekter, for kvalifisering av prosjekter
og det gjenstående utredningsarbeidet.
KommIT-rådet ber KS prioritere arbeidet med å kvalifisere prosjektene som ble spilt inn i
møtet 6. oktober slik at disse kan legges frem for rådet.
KommIT-rådet tar status for arbeidet til orientering og ber om å bli holdt løpende orientert.

17-28 Kommunalpolitisk toppmøte 2018
Digitalisering er tema for neste års KPT som har fått tittelen «Ingen grunn til
panikk»

Prosjektleder for Kommunalpolitisk toppmøte (KPT), Dag-Henrik Sandbakken, presenterte et råutkast
til program med digitalisering som den røde tråden. KPT vil avholdes 20. mars i 2018. Digitalisering er
et tema som er i fokus hos KS’ medlemmer, og som har stor relevans for deres roller som
arbeidsgiver, tjenesteprodusent, myndighetsutøver og demokratisk aktør/samfunnsutvikler. Den

påfølgende rådmannssamlingen 21.mars har et mer iverksettingsperspektiv, der arbeidsgiversiden
vies ekstra oppmerksomhet.
Vedtak:
-

KommIT-rådet ber KS ta med seg deres innspill til programmet med i det videre arbeidet.

17-29 Statusrapport prosjekter

Vedtak:
-

KommIT-rådet ber om at det legges frem en sak om eInnsyn i neste møte som beskriver
hvordan løsningen kan tilrettelegges som nasjonal felleskomponent for kommunal sektor.
KommIT-rådet anbefaler at KS’ prosjekt MF Kommune Helse har én styringslinje, som er til
KS’ styringsgruppe for MF Kommune. KommIT-rådet støtter prosjektets vurdering av risiko.
KommIT-rådet anbefaler at KS sender rapporten om Kommune-CSIRT på høring blant
medlemmene før den ferdigstilles.
Når det gjelder digital sykemelding ønsker KommIT-rådet at KS avklarer muligheten for at
kommunesektoren bruke filutveksling i samhandlingen mellom NAV og kommunene.
KommIT-rådet tar gjennomgangen av status for pågående prosjekter til orientering.

17-30 Justert mandat for KommIT-rådet og digitaliseringsutvalget
Etableringen av DigiFin medfører et behov for justeringer

Vedtak:
-

Tas til orientering.

17-31 Informasjonssikkerhet og personvern
Oppspill til senere sak
Hvordan jobber vi i våre kommuner med informasjonssikkerhet og
personvern?

Vedtak:
-

KommIT-rådet ber om en egen sak om dette til neste møte.

17-32 Møtedatoer i 2018
Fredager kl 09:00-14:00
16. februar, 13. april (Skien), 15. juni, 28. september og 30. november

Eventuelt

Slutt

