Referat - KommIT-rådets 5. møte
Sted:
Tid:

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

Tilstede:

Fra administrasjonen:

Arild Sundberg, Oslo kommune (leder)
Marit Elisabeth Larssen, Giske kommune
Kristin W. Wieland, Bærum kommune
Robert Rastad, Bergen kommune
Evy-Anni Evensen, Telemark fylkeskommune
Kristin Barvik, Sandnes kommune
Odd Ruud, Digitale Gardermoen IS
Ole Magnus Stensrud, Skien kommune (deltok ikke
under 16-28, 16-30 og 16-31)

Lasse Hansen, KS
Inger Østensjø, KS
Line Richardsen, KS
Astrid Øksenvåg, KS
Ellen Karin Toft Larsen, KS (deltok fra sak 16-27)
Hallvard Hoen, KS

Nr

Sak

16-25

Godkjenning av dagsorden og forrige møtes referat

Vedtak:
- Godkjent.
16-26

16-26 eInnsyn
Presentasjon av prosjektet ligger vedlagt

Prosjektleder Jon Sundby i Oslo kommune presenterte arbeidet så langt. KommIT-rådet uttrykte stor interesse
for prosjektet og muligheten for å gjøre det til en felleskomponent for kommunesektoren. For å få til det, er
det viktig å ta med flere kommuner inn i prosjektet i en tidlig fase.
Prosjektet sender lenke til demoversjon og en kopi av presentasjonen de holdt.

16-27

Altinn-strategien
Innledning om arbeidet med strategien av assisterende administrerende direktør i
Brønnøysundregistrene, Geir Jacobsen.

Cat Holten presenterte strategien som er i overenstemmelse med Digital agenda for Norge.
Medieoppmerksomheten fra NRK og VG skyldes ikke en uenighet mellom Brønnøysundregistrene og
Departementet.
KommIT-rådet ba Brønnøysundregistrene sørge for at kommunesektoren ved KS er i involvert når det skjer
endringer ved Altinn som er av betydning.

16-28

Orienteringssaker
- Orientering om utredning av kommunal sektors behov for støtte til håndtering av IKT-hendelser
- Orientering om utredningen «Bruk av inntektsopplysninger fra a-ordningen i kommunal sektor
- Orientering om Difi-rapporten - Bedre involvering av kommunal sektor i statlige digitaliseringsprosjekter

Vedtak:

-

16-29

Sakene tas til orientering.

Statusrapportering
Gjennomgang av status for prosjekter

KS orienterte om status for prosjektene. Prosjekter med statuskode gul ble drøftet særskilt. AU har i saken
beskrevet forslag til tiltak for å sikre at FIKS legges til grunn i gjennomføring av prosjekter. Forslaget ble vedtatt.

Vedtak:
-

-

-

-

KommIT-rådet ber om at det forberedes en egen sak om finansiering av felleskommunale og nasjonale
digitaliseringsprosjekter til neste møte i KommIT-rådet. Oslo og Bergen får ansvar for å forberede
saken i samarbeid med KS.
Det etableres en sjekkliste som samhandlingsprosjekter skal bruke, og tiltak for hvordan sjekklisten
skal kommuniseres til prosjektene
Det lages et forslag til sak til neste møte i KommIT-rådet om hvordan problemstillingene bør
håndteres (governance, drift og forvaltning, økt kompetanse og ressurser til å bistå i utviklingsarbeidet
i prosjektene). Resultatet skal bli en fast modell som skal følges i nasjonale prosjekter.
Inntil en permanent modell er på plass etableres et fagråd for arkitektur under AU, som skal være
rådgivende og sikre etterlevelse av arkitekturen. AU utarbeider mandat for fagrådet.
Prosjektene DigiSoS og eHelse skal legge FIKS til grunn

16-30

Digitaliseringsstrategien
Presentasjon av utkast til strategi.

Vedtak:
- Digitaliseringsstrategien distribueres digitalt
- Det lages en kortversjon som er spesielt rettet mot politikere og statlige samarbeidspartnere,
som er tilgjengelig i PDF-versjon.
- eHelse og interessepolitiske posisjoner tas ut, og dokumentet gjøres mer overordnet med
færre mål.
- Målsetninger innenfor de ulike fagområdene og de interessepolitiske posisjonene dekkes kun
digitalt.

16-31

Møtedatoer 2017

Vedtak:
- 16. februar
- 28. april
- 23. juni
- 6. oktober
- 8. desember
- Tidspunkt alle dager: 09:00-14:00

Eventuelt

