Referat - KommIT-rådets 6. møte
Sted:
Tid:

KS Agenda møtesenter (Kommunenes hus, Haakon VIIs gate 9)
16. februar 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

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

Nr

Sak

17-1

Godkjenning av dagsorden og forrige møtes referat

Vedtak:
- Godkjent
17-2

Modernisert folkeregister
Presentasjon av prosjektet ligger vedlagt

Modernisert folkeregister ble presentert av Skatteetaten og Samordningsprosjektet for e-helse ble
presentert av Direktoratet for e-helse. KS er representert i det eksterne Fagrådet.
I diskusjonen kom det fram at kommunesektoren opplever å sitte litt perifert i dette eksterne
fagrådet i forhold til hovedprosjektet. KommIT-rådet forventer at kommunesektoren har en rolle i
Styringsgruppen. Folkeregisteret er en særdeles viktig del for etablering av felles kommunal
tjenesteplattform. Kommunene vet sine behov best og må derfor ha en rolle i styrende organer i
prosjektet. KS og KommIT må utfordre KMD om utfordringer ved Modernisert folkeregister for
kommunal sektor.
Vedtak:
-

17-3

KS lager skisse til hvordan samarbeidet skal være, og presenterer det for Skatteetaten
Kommunesektoren forventer å ha en tydelig rolle i styringen av prosjektet

Modell for styring og samordning
Jf vedtak i sak 16-29

KS la fram modell for styring og samordning av digitaliseringsarbeidet i sektoren.
Det må sikres at styringsmodellen og digitaliseringsstrategien henger sammen. KS ble bedt om å
konkretisere roller og oppgaver i styringsmodellen. KS’ rolle knyttet til finansiering må tydeliggjøres.

Det vil si at KS skal være mer enn en «medfinansierer» som beskrevet under KS’ oppgaver i
styringsmodellen. KommIT-rådet mener at KS sin rolle skal være «finansieringsstyrer».
Vedtak:
-

17-4

KS ble bedt om å kvalitetssikre og konkretisere roller og oppgaver i styringsmodellen
Mandatet for KS’ Digitaliseringsutvalg oppdateres i tråd med oppgaver og ansvar beskrevet i
saken og i henhold til innspillene fremkommet i møtet

Digitaliseringsstrategien
Kort om status samt innkomne innspill og kommentarer
Diskusjon: KommIT-rådets innspill til Hovedstyret

KS orienterte om innspillene som var kommet inn gjennom høringen så langt, og om aktivitetene
som skjer i dialog med medlemmene, spesielt på strategikonferanser, møter i sentralt og regionale
RU og andre arenaer der strategien drøftes med medlemmene.
Det er langt større interesse for å gi innspill til strategien enn hva KS hadde forutsatt, og det er veldig
positivt. Det medførte en forlenget høringsprosess fram til 23. februar.
KommIT-rådet syntes at formen høringsinnspillene ble presentert på, var bra. KommIT-rådet ber om
at styringsmodell og finansiering skal omtales i Digitaliseringsstrategien. I diskusjonen ble det
understreket at det bør brukes samme overskrifter som i Digital Agenda, så langt det er mulig.
Vedtak:
-

17-5

Innspillene tas med i det videre arbeidet

Statusrapport
Gjennomgang av status for prosjekter

To prosjekter var ved en inkurie falt ut av statusrapporten. Dette var knyttet til utredningen av
KommuneCert og utredningen om bruk av opplysninger samlet inn gjennom a-ordningen. KS
orienterte om status for begge. Begge har status grønn. Ellers er det kun
innbyggertjenesteprosjektene på e-helse og sosialtjenesteområdet (Digisos) som har status gul.
Finansieringsutfordringene i prosjektene er grunnen til det.
Skien kommune ønsker å delta og bidra i Digisos-prosjektet. Prosjektet er nå i en overgangsfase, og
det er en mulighet for å ta inn nye partnere.
Vedtak:
- Statusrapporten tas til orientering

17-6

Finansiering av nasjonale prosjekt
Drøfting av finansieringsmodeller

KS orienterte om den uformelle dialogen som har vært mellom kommunesektoren og politisk og
administrativt nivå i KMD om finansiering av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor. Dialogen
omfatter blant annet etablering av fond.
KommIT-rådet støttet tilnærmingen. KommIT-rådet ber KS utarbeide et utkast til forankringsnotat fra
storbynettverket som støtter initiativet. KommIT-rådet mener at finansieringen fra fondet skal dekke
kommunale prosjekter, ikke statlige.
Vedtak:
- KS utarbeider utkast til forankringsnotat fra storbynettverket som storbyene kan jobbe
videre med.
- KS orienterer Hovedstyret i møtet den 8. mars om prosessen så langt

Eventuelt

FoU om læringsanalyse
KS orienterte om en FoU i KS om læringsanalyse som gjennomføres i Utdanningsetaten i Oslo
kommune. Resultatet av arbeidet kan bli en nasjonal standard, til nytte for alle kommuner og
fylkeskommuner.

