Referat - KommIT-rådets 4. møte
Sted:
Tid:

KS Agenda møtesenter (Kommunenes hus, Haakon VIIs gate 9)
30. september kl 10:00-15:00

Tilstede:
Arild Sundberg, Oslo kommune (leder)
Marit Elisabeth Larssen, Giske kommune
Kristine C. Hernes, Stavanger kommune
Robert Rastad, Bergen kommune (deltok frem til
lunsj)
Evy-Anni Evensen, Telemark fylkeskommune
Kristin Barvik, Sandnes kommune
Odd Ruud, Digitale Gardermoen IS
Knut Allstrin, Nordland fylkeskommune (deltok
frem til lunsj)
Monica Larssen, Harstad kommune

Nr
16-17

Fra administrasjonen:
Lasse Hansen, KS (deltok under sak 16-23 og -24)
Inger Østensjø, KS
Line Richardsen, KS
Anne Mette Dørum, KS
Astrid Øksenvåg, KS (deltok under sak 16-20, -21
og -22)
Hallvard Hoen, KS

Sak
Godkjenning av dagsorden og forrige møtes referat

Kommentar til Eventuelt i forrige møtes referat: Bergen kommune vil komme tilbake med en invitasjon til et
arbeidsmøte med tittelen «Hvordan etablerer vi gode forvaltningsmiljø for fellesløsninger?»

Vedtak:
- Godkjent.
16-18

Nasjonalt program for velferdsteknologi
Oslos rolle i programmet og dialog om hvordan resten av kommune-Norge kan dra nytte av det

Arild Sundberg orienterte om Oslo kommunes rolle i arbeidet med etablering av et velferdsteknologisk
knutepunkt og at dette nå inngår i det nasjonale programmet. Prosjektet i Oslo kan være et første trinn på
veien mot en nasjonal infrastruktur.

Vedtak:
-

-

16-19

KS sender ut informasjon til kommunesektoren om prosjektet på vegne av KommIT-rådet i samarbeid
med Oslo kommune.
Sammen med informasjonen som sendes ut, bes det om innspill til fagpersoner som prosjektet kan
samarbeide med og som kan inngå i en referansegruppe.
KommIT-rådet ønsker å behandle en egen sak om hvordan man etablerer prosjekter i
kommunesektoren av nasjonal interesse.
e-helse – Én innbygger – én journal
Kort orientering fra møte i e-helsestyret 16. september. Saksdokumenter til møtet ligger her:
https://ehelse.no/nasjonal-portefolje/nasjonale-utvalg/nasjonalt-e-helsestyre-nehs
(Det er viktigst her å lese saksdokumentets vedtaksformulering for sak 32/16 med Vedlegg 3 og sak
35/16 med Vedlegg 6)

Line Richardsen orienterte kort fra møtet i e-helsestyret. Inger Østensjø orienterte om bakgrunn og formål med
brevet som gikk ut fra KS på vegne av kommunerepresentantene i eHelse-styret og som handlet om eHelsestyrets rolle. KS er fortsatt trygge på at det var riktig å sende ut brevet. Det andre dokumentet handler om å få
innspill til flere kompetansepersoner på ulike områder.
Direktoratet for e-helse ønsker at kommunesektoren finansierer arbeidet med Én innbygger – én journal med
10 millioner neste år. Det er ikke i tråd med det e-helsestyret satte som kriterier for et nasjonalt prosjekt.
Det ble orientert kort om engasjementet fra kommunesektoren i innspillarbeidet til Helseplattformen. Det er
gjort mye bra jobb fra fagsiden i Helseplattformen. Kommunesiden av prosjektet framstår noe anonymt, men
mye er avdekket som overlappende behov for både spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste.
Trondheim har uttrykt ønske om hjelp. Det er behov for flere kompetansepersoner.

Vedtak:
- Saken tas til orientering
16-20

Økonomisk handlingsrom – finansiering av SvarUT

Line Richardsen og Astrid Øksenvåg la fram forslag til finansieringsmodell for SvarUT slik det ble konkludert
med i forrige møte. Saken viser konsekvensen av det vedtaket KommIT-rådet gjorde sist. Det kan frigi ca 5
millioner kroner sammenlignet med dagens situasjon.
Robert Rastad er enig i at forslaget til finansieringsmodell for SvarUT, er i tråd med det rådet vedtok sist.
Bergen kommune gir sin tilslutning til det. Viktig og riktig at vi diskuterer KS’ rolle og finansieringsbiten. Staten
må også være med på banen med utviklingsmidler for kommunesektoren.
Angående SvarUt: hadde vært positivt om man fikk en eller annen rabatt om man sendte ut mange meldinger
kontra få. Det er ikke tiden for det nå, men dette må vi komme tilbake til.

Vedtak:
- KommIT-rådet tar gjennomgangen til etterretning, slik at prismodellen trår i kraft fra 1.1.2017.

-

16-21

KS’ rolle i sektorens digitaliseringsarbeid bør diskuteres i neste møte i KommIT-rådet

Prosjektstatus
Gjennomgang av status for prosjekter

KS orienterte om status for prosjektene. Prosjekter med statuskode gul ble drøftet særskilt. Det er nesten
gjennomgående finansieringsutfordringer som gjør at disse prosjektene har statuskode gult. Det kom innspill
om at Barnevernprosjektet burde vært farget gult på rapporteringstidspunktet, selv om det nå er iverksatt
tiltak.

Vedtak:
- Saken tas til orientering.
- KS utarbeider en oversikt over finansieringen i fellesprosjektene som tydeliggjør
utfordringene med slike prosjekter.

16-22

ePlansak
Presentasjon av prosjektet (Vedlegg)
Innspill til videre håndtering av prosjektet

KS presenterte prosjektet. Kristin Barvik påpekte at arbeidet med byggesak henger tett sammen med
planarbeidet. Når arbeidet med ePlansak har startet opp er det med utgangspunkt i eByggesak og det ville vært
meningsløst å stoppe det. Kanskje forvaltningsdiskusjonen ikke er så interessant i disse prosjektene? Når
hyllevaren er etablert, så har vi kanskje oppnådd det vi ville?

Vedtak:
- KommIT-rådet drøftet saken. Innspillene som kom fram i møtet tas med i det videre arbeidet.
- Fylkeskommuner må involveres i prosjektet

16-23

Én innbygger - én journal
Direktoratet for eHelse kommer for å presentere arbeidet og diskutere felles utfordringer

Direktoratet for eHelse presenterte arbeidet og rådet drøftet felles utfordringer. Presentasjonen vedlegges.

16-24

SKATE - Difis foreløpige innspill til hvordan man kan koordinere kommunal sektor opp mot
arbeidet med utarbeidelse av et offentlig digitalt målbilde
Den nye direktøren i Difi, Steffen Sutorius, kommer for å orientere om Difis arbeid med digitalisering
og ha en dialog om samordning med kommunal sektor

Den nye direktøren i Difi, Steffen Sutorius, orienterte om Difis arbeid med digitalisering og samordning med
kommunal sektor i arbeidet med nasjonal digitaliseringsstrategi. Rådet ga innspill til arbeidsform og
organisering av arbeidet.
Eventuelt

KS er invitert til seminarer om Digital agenda på Stortinget. Den 11. oktober er temaet digitalisering. KS har
spurt Kjetil Århus fra Bergen om å delta fra kommunesektoren. Inger Østensjø og Lasse Hansen deltar fra KS.
Den 13. oktober er bredbånd tema. Her er Jan Heggheim fra Sogn og Fjordane fylkeskommune invitert til å
delta sammen med Line Richardsen fra KS.

