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Näringsdepartementet
Enheten för digitalisering

Digitaliseringsrådets möte #1

Tid och plats: 3 april 2017, kl 14-16 i Näringsdepartementets lokaler
Närvarande:
Ledamöter:

Näringsdepartementet:

Ann Hellenius,
Anna Felländer,
Charlotte Brogren,
Darja Isaksson,
Jeanette Andersson,
Martin Linder,
Nicklas Lundblad,
Sara Mazur,
Åsa Zetterberg
Jan Gulliksen, på telefon

Sr Peter Eriksson
Ss Alf Karlsson
Pol sak Mikael Ljungblom
Kansliråd Anders Hektor
Digitaliseringsrådets kansli:
Tf chef Nils Hertzberg

1. Peter Eriksson hälsar välkommen
Mötets ordförande, Sr. Peter Eriksson hälsar välkommen och fastställer
dagordningen. Punkten 3 flyttas, ingen övrig fråga.
Ledamöterna presenterar sig under en bordsrunda.
2. Administration och arbetsordning
Ordförande föreslår fyra möten per år, möjligheten att inrätta
arbetsgrupper och att de kan föranleda behov av egna möten.
Statssekreterare Alf Karlsson informerar om en statssekreterargrupp för
samordning av arbetet med politiken för digitalisering.

Nils Hertzberg, tf chef Digitaliseringsrådets kansli, informerar om
regeringens uppdrag till Post- och telestyrelsen att svara för ett kansli för
rådet.
3. Kommunikationsformer
Punkten flyttas till senare i dagordningen och utgår slutligen då
kommunikation delvis diskuterats under andra punkter.
4. Digitaliseringsstrategin
Ordförande presenterar beredningen som pågår i Regeringskansliet av
en ny strategi för digitaliseringspolitiken.
Diskussion följer. Bl.a. lyfts vikten av att skapa överblick över
regeringens arbete och betydelsen av indikatorer för att kunna följa
utvecklingen mot regeringens mål.
5. Digitaliseringsrådets uppgifter
Näringsdepartementet och Digitaliseringsrådets kansli beskriver
tänkbara aktiviteter för kansliet för att stödja Digitaliseringsrådets
uppgifter som de beskrivs i uppdraget.
Diskussion följer och fokuserar bland annat på behovet av konkreta
åtgärder, dialog med andra råd och deras kanslier, med aktörer med
ansvar för genomförande och med aktörer inom EU med värdefulla
erfarenheter att dela.
Digitaliseringsrådets kansli återkommer vid nästa möte med underlag
för hur arbetet kan bedrivas.
6. Nästa möte
Följande mötesdatum under 2017 beslutades:




23 maj 13 – 16
4 september 13 – 16.30
14 november kl. 13 – 16

7. Övriga frågor

Inga övriga frågor.
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