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Tverrsektorielt samarbeid – Skate (Difi)  
 
Bakgrunn 
Skate (Styring og Koordinering Av Tjenester i E-forvaltning) i regi av Difi er et strategisk 
samarbeidsråd som skal bidra til at digitalisering av offentlig sektor blir samordna og gir 
gevinster for innbyggere, næringsliv og forvaltning. Rådet er sammensatt av toppledere og 
skal være premissleverandør for hvilke IKT-tiltak som bør gjennomføres og hvordan de skal 
finansieres. Skate skal arbeide for helhetlige løsninger og gode prioriteringer knyttet til 
digitalisering i offentlig sektor. Leverandørene av felleskomponenter er faste deltagere (Difi, 
Brønnøysundregistrene, Skattedirektoratet, Kartverket og KS), mens tjenesteeier-
representasjonen er rullerende. Deltagere i Skate fra UH-sektoren er Lånekassen og Unit. 
Andre deltagere er NAV, Politidirektoratet og Direktoratet for e-helse. Skates arbeidsutvalg 
ledes av Difi og består av ledere på nivå 2 fra deltagerinstitusjonene. Arbeidsutvalget er 
saksforberedende, følger opp status og sørger for informasjonsflyt på tvers.  
 
Samordning, styring, organisering, utvikling og finansiering av fellesløsninger skal være 
sentrale saker for Skate. Sakene som tas opp fordeler seg på:  

- Strategi: Aktuelle strategiske saker 
- Porteføljestyring: Oppfølging av Difis tverrgående digitaliseringsstrategi 
- Konkrete tiltak: Oppfølging av Difis tverrgående digitaliseringsstrategi, 

felleskomponenter og nasjonal arkitektur 
 
Saker som det arbeides med i år, i tillegg til prioritering av fellestiltak for IKT i offentlig 
sektor, er blant annet retningslinjer for deling av data i det offentlige, ID-forvaltning, 
retningslinjer for innovative digitaliseringsanskaffelser, utredning om digital 
fullmaktshåndtering og samhandlingsarkitektur.  
 
Møtepapirer og referater for Skate er tilgjengelige her: https://www.difi.no/fagomrader-og-
tjenester/digitalisering-og-samordning/skate 
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Vurdering 
Ved behandling av større strategiske saker i Skate som berører høyere utdanning og 
forskning, ønsker Unit å benytte Fagutvalgene og Digitaliseringsstyret som rådgivende fora. 
 
Høyere utdanning og forskning påvirkes av føringer for tverrsektoriell digitalisering, slik vi 
blant annet har sett i tildelingsbrevene og digitaliseringsrundskrivet fra Regjeringen for de 
offentlige institusjonene med sammenstilling av pålegg og anbefalinger vedrørende 
digitalisering i offentlig sektor. Mange institusjoner innen høyere utdanning og forskning er 
offentlige, forskningsbaserte avgjørelser er viktige for det offentlige, og kompetansetilfanget 
i offentlig sektor bygger i stor grad på høyere utdanning. Den omfattende digitaliseringen er 
avhengig av effektivt og transformerende samarbeid. Vår sektor har lange tradisjoner og 
erfaringer for digitalt samarbeid som er viktig å dele, og arbeidet med fellesløsninger og data 
forventes å øke. 
 
Koordinering med øvrig offentlig sektor er nødvendig, og deltagelse i Skate er en effektiv 
måte å få øket informasjonsflyt, delta i diskusjoner og ha innflytelse på sentrale beslutninger 
innen digitalisering.  
 
Til Skate-møtet 26.09.2018 skal vi gi innspill til Regjeringens nye digitaliseringsstrategi som 
nå skal utarbeides. Dette kommer i forkant av arbeidet med handlingsplanen, så vi er nødt til 
å gjøre noen foreløpige vurderinger. Følgende initiativ mener vi er særskilt viktige og/eller 
kan være relevante med et tverrsektorielt perspektiv: 
 
- Endring av lovverket for å muliggjøre digitalisering, gjenbruk av data og utnyttelse 

moderne teknologi. Lovverket skal balansere ulike hensyn også i en digitalisert hverdag. 
En bred regulatorisk gjennomgang er nødvendig. 
 

- En nasjonal felleskomponent for innbyggers kontroll av egne data med 
innsynsmuligheter, samtykkeinnhenting og styring av tilgang til data.  Dette legger til 
rette for mere gjenbruk av data og bedre kontroll for innbyggeren. 
 

- En nasjonal plattform med applikasjoner og tilgang til data for å understøtte livslang 
læring og bedre interaksjon mellom virksomheter og utdanningsinstitusjoner. Muliggjør 
enklere tilgang til praksiserfaring for studenter og lærere, forenkler tilpassede 
videreutdanning av virksomheters egne ansatte, samt bidrar til enklere administrasjon. 
 

- Utbygging av en nasjonal database for vitnemål, gradsoppnåelser, fagbrev, sertifiseringer 
og andre type bevis som er formell digital dokumentasjon. Innbyggeren eier dataene og 
gir fullmakter til bruk, aktuelle utstedende organisasjoner laster opp 
dokumentasjon/data for å hindre forfalskning og sikre at data lagres en gang, ett sted, 
for gjenbruk. Dette kan brukes som erstatning til utstedelse av papirdokumenter, til 
jobbsøking, innad i en virksomhet for internkontroll innen HMS, innen arbeids- og 
velferdsetatens funksjonsområder og til analyse, statistikk og forskning. Et slikt initiativ 
kan ta utgangspunkt i den allerede etablerte nasjonal vitnemålsdatabase og 
vitnemålsportalen. 
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- Sørge for en videreutvikling av felles administrative tjenester til offentlige virksomheter 
som tar i bruk moderne teknologi og bedre dekker nye behov hos virksomhetene. Som 
eksempel automatisering av reiseregninger og tilgang til gjenbruk av egne data til 
moderne virksomhetsstyring. Her vil vi henvise til det strategiske samarbeidet mellom 
BOTT og DFØ og de planer som der er lagt. Dette vil gi verdi for hele offentlig forvaltning. 
 

- Digital kompetanse på flere nivåer. Mer omfattende og kraftfulle kompetansetiltak på 
leder- og medarbeidernivå for å sikre gjennomføringsevne, innovasjonsevne og 
gevinstrealisering i digitalisering.  

Vedtak 
Digitaliseringsstyret tar saken til orientering. 
Innspill fremkommet i drøftingen tas med i det videre arbeidet. 


