Referat - KommIT-rådets 3. møte
Sted:
Tid:

KS Agenda møtesenter (Kommunenes hus, Haakon VIIs gate 9)
24. juni kl 10:00-14:00

Tilstede:
Arild Sundberg, Oslo kommune (leder)
Marit Elisabeth Larssen, Giske kommune
Ole Magnus Stensrud, Skien kommune
Kristine C. Hernes, Stavanger kommune
Robert Rastad, Bergen kommune
Evy-Anni Evensen, Telemark fylkeskommune
Kristin Barvik, Sandnes kommune
Odd Ruud, Digitale Gardermoen IS
Knut Allstrin, Nordland fylkeskommune

Nr
16-8

Fra administrasjonen:
Lasse Hansen, KS (deltok under sak 16-10 og -11)
Inger Østensjø, KS
Line Richardsen, KS
Rune Sandland, KS
Anne Mette Dørum, KS
Ellen Karin Toft-Larsen, KS
Astrid Øksenvåg, KS
Hallvard Hoen, KS

Sak
Godkjenning av forrige møtes referat

Vedtak:
- Godkjent.
16-9

Digitaliseringsstrategien
Status og videre arbeid.

Ellen Karin innledet om arbeidet så langt og valgt struktur på strategien. Bergen hadde i forkant av
møtet spilt inn et forslag til struktur og innhold for strategien. Aktuelle temaer til strategien som ble
spilt inn:
 Digital agenda – hva betyr denne for kommunal sektor?
 IKT-organisering i kommunal sektor
 Felles arkitektur, tjenester og løsninger i kommunal sektor
 Leverandørsamarbeid
 Porteføljestyring i kommunal sektor
Vedtak:

-

16-10

KS sender ut et justert forslag til oppbygning av strategien til KommIT-rådet basert på
innspillene som ble gitt i møtet, samt forslaget fra Bergen.
Strategien skal basere seg på satsingsområdene i Digital agenda for Norge med eHelse som
eget satsningsområde i tillegg til disse
Det skal ikke være en operativ strategi, men den må likevel være konkret

Altinn-avtalen
Konsekvenser for SvarUt dersom vi blir flyttet opp i et høyere prisintervall.

Anne Mette orienterte om avtalen som er gjort med Altinn og hvordan prismodellen fungerer.

Vedtak:
- Saken ble drøftet.
- KS tar opp saken i bilaterale møter med KMD og NFD.
16-11

Prismodell FIKS/SvarUt
Forslag til prismodell for SvarUt

Astrid og Line orienterte om SvarUt og hva den foreslåtte prismodellen dekker.
Vedtak:

-

-

16-12

KommIT-rådet vedtok at ny prismodell tidligst vil tre i kraft fra 1. januar 2017 og at KS til
høsten sender ut informasjon om overgangen fra dagens ordning til den nye. Statlige
virksomheters bruk av SvarUT er allerede regulert i bruksavtalen for FIKS
Kommunenes bruk av Altinn i 2016 viderefaktureres per transaksjon. Statlige virksomheters
bruk av Altinn er regulert i bruksavtalen for FIKS.
Digital agenda for Norge
Orientering om høringen i Stortingskomiteen

Inger orienterte om høringen i Stortinget om Digital agenda for Norge. Høringsdokumentet lå ved
saksdokumentene og ligger også tilgjengelig her:
http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/digitalisering/ks-pa-horing-i-stortinget/
Vedtak:
- Tatt til orientering.
16-13

SKATE
Orientering fra forrige møte i SKATE.

Arild orienterte fra møtet den 22. juni i SKATE, der følgende saker var til behandling:
 Utarbeidelse av målbilder og felles offentlig digitaliseringsstrategi
 Finansieringsmodeller for økt digitalisering i offentlig sektor
 Veikartsaker, med vekt på strategi, behov og handlingsplan og status for første halvår.
Vedtak:
- Tatt til orientering. Referat fra Skatemøtet ettersendes når dette foreligger.
16-14

e-Helsestyret
Orientering fra forrige møte i e-Helsestyret.

Arild og Inger orienterte om forrige møte i e-Helsestyret og status for Én innbygger, én journal.
KommIT-rådet har behov for tilsvarende orienteringer framover.
Vedtak:
- Tatt til orientering.
- Sekretariatet videresender referatene fra møtene i e-helsestyret.
- Brevet fra HOD angående Én innbygger, én journal og helseplattformen ettersendes.
- KS avklarer med e-helsedirektoratet om saker som er unntatt offentligheten også kan
videreformidles til KommIT-rådet, f.eks. referatet fra e-helsestyret om Helseplattformen.

16-15

Arbeidsform
 Etablering av underutvalg / arbeidsutvalg
 Forankring og involvering i sektoren - dialog

Line og Inger la frem foreslått mandat og sammensetning for et arbeidsutvalg for KommIT-rådet.
Vedtak:
- Det etableres et saksforberedende arbeidsutvalg til KommIT-rådet basert på modellen til
SKATE.
- KommIT-rådet oppnevner følgende personer til arbeidsutvalget:
o Tron Kallum / Trine Lind, Oslo kommune
o Kjetil Århus, Bergen kommune
o Jon Skriubakken, Telemark fylkeskommune
o Halvor Hoel, DGI

Eventuelt

Bergen la frem forslag om å arrangere et arbeidsmøte høsten 2016 med temaet: «Hvordan etablerer
vi gode driftsmiljø for fellesløsninger?». Det er særlig aktuelt for Bergen siden de sitter med et slikt
ansvar i dag for SvarUt. Forslaget ble diskutert og fikk støtte. Bergen tok på seg ansvaret for å
arrangere møtet.

