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1. Statsrådet Peter Eriksson hälsar välkommen

Mötets ordförande, sr Peter Eriksson, hälsar välkommen och fastställer
dagordningen. En kort redogörelse för pågående budgetarbete lämnas.
2. Arbetsplan

Nils Hertzberg, Digitaliseringsrådets kansli, redogör för den arbetsplan som
kansliet föreslår. Av arbetsplanen framgår hur verksamheten kommer att

läggas upp under hösten och inledningen på nästa år. Det första temat som
arbetet föreslås fokusera på är digital kompetens eftersom flera av
ledamöterna visat intresse för området. Därefter kommer digital trygghet att
ges särskilt fokus.
Rådet beslutar om en övergripande arbetsplan med första arbetsteman
digital kompetens och digital trygghet i enlighet med presenterat förslag.
3. Förslag från rådet

Jörgen Ahlström, Digitaliseringsrådets kansli, redogör för de förslag som
rådets ledamöter har tagit upp i samband med de intervjuer som kansliet har
genomfört.
Efter redogörelsen fokuseras diskussionen på förslag inom området digital
kompetens där vikten av att alla nivåer i utbildningssystemet förmedlar
digital kompetens tas upp.
Rådet beslutar att ge kansliet i uppdrag att utreda frågor knutna till digital
kompetens och återrapportera arbetet vid nästa möte i rådet.
4. Indikatorer för digitalisering

Anders Hintze, Digitaliseringsrådets kansli, inleder med att rekapitulera
uppdraget som rådet och kansliet har på indikatorsområdet.
Bianca Gustafsson Kojo, Digitaliseringsrådets kansli, presenterar därefter
pågående arbete avseende internationella jämförelser. Avsikten är att kansliet
på webbplatsen digitaliseringsradet.se publicerar tre blogginlägg. Inläggen
kommer att ta upp vilka länder som är världsledande, att konkurrensen
hårdnar och områden som kan vara särskilt viktiga för Sverige att
uppmärksamma, samt vilka indikatorer som kan vara intressanta att använda
för att kunna jämföra föregångsländer (digitalt mogna länder) på ett relevant
vis.
Anders Hintze presenterar därefter förslag för fortsatt arbete med nationella
indikatorer för att följa utvecklingen mot digitaliseringsstrategin. Kansliet
föreslår en modell som dels innehåller ett sammanfattande och
internationellt jämförbart index, dels en resultattavla där status för olika
områden och underområden framgår genom en trafikljusmodell (rött, orange
och grönt).
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Rådet beslutar att ge kansliet i uppdrag att arbeta med nationell uppföljning
mot digitaliseringsstrategin i enlighet med presenterat förslag
5. Inbjuden gäst

Karin Röding, statssekreterare åt Helene Hellmark Knutsson, minister för
högre utbildning och forskning, redogör för utveckling och inriktning i
frågor om digitalisering av högre utbildning och forskning.
Efter redogörelsen följer en diskussion med Digitaliseringsrådets ledamöter.
Karin Röding menar att det är värdefullt att få möjligheten att ta del av
rådets synpunkter.
6. Lägesrapport från kansliet

Nils Hertzberg, Digitaliseringsrådets kansli, redogör kort för genomförandet
av intervjuer med rådets ledamöter, status för rekrytering av personal till
kansliet samt tankegångar hur Digitaliseringsrådet kan kommunicera.
7. Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.
8. Kommande möten

Ordförande informerade om tidpunkt för kommande två rådsmöten. Rådets
ledamöter kommer att tillsändas bekräftade mötestillfällen.
9. Mötes avslutas

Ordföranden tackar ledamöterna och avslutar mötet.
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