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1. Statsrådet Peter Eriksson hälsar välkommen

Mötets ordförande, sr. Peter Eriksson, hälsar välkommen och fastställer
dagordningen.

En övrig fråga om svenskt ledarskap inom effektiva datacenter och säker
molnplattform anmäls av Sara Mazur.
2. Lägesrapport från kansliet

Nils Hertzberg, Digitaliseringsrådets kansli, redogör för den arbetsplan som
kansliet har tagit fram. Av arbetsplanen framgår hur verksamheten
övergripande kommer att läggas upp under 2018. Kansliet kommer under
våren gå igenom digitaliseringsstrategins delmålsområden. Under hösten
planeras för fördjupningar inom områden som identifieras som relevanta för
digitaliseringsstrategins genomförande.
Diskussion följer där flera rådsmedlemmar lyfter fram vikten av att rådet
tydligt kan kommunicera enhetligt kring angelägna digitaliseringsfrågor.
Kommunikation bidrar även till att synliggöra vad rådet och kansliet arbetar
med.
Rådet beslutar om en övergripande arbetsplan för 2018 i enlighet med
presenterat förslag.
3. Digital kompetens

Nils Hertzberg, Digitaliseringsrådets kansli, redogör för kansliets arbete
inom området och vilka aktörer de har varit i kontakt med.
En översiktlig bild av förslag som aktörer har lyft fram redovisas. Kansliet
bedömer att de i första hand prioriterar frågor där samordning bedöms vara
viktig eller där ett ökat engagemang hos relevanta aktörer bedöms vara
angeläget för att en positiv utveckling ska realiseras. Övergripande frågor på
systemnivå bedöms vara svåra att operativt hantera inom ramen för kansliets
verksamhet.
Därefter redogörs för frågor som kansliet bedömer vara intressanta att
uppmärksamma i det fortsatta arbetet.
Inom området digital delaktighet konstaterar kansliet bl.a. att flera aktörer är
verksamma utifrån olika perspektiv. Rådet lyfter fram vikten av att bättre
kunna mäta och analysera hur den digitala delaktigheten ser ut och dess
betydelse för bl.a. trygghet och demokrati.
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Frågor kopplade till området modernisering av utbildningssystemet tas upp av
kansliet. Rådet lyfter fram vikten av att livslångt lärande och dess betydelse
uppmärksammas.
Inom området matchning av kompetens lyfter kansliet fram frågor som syftar till
att stimulera livslångt lärande ur ett arbetstagarperspektiv. Att arbetet
avgränsas och konkretiseras för att tydliggöra digitaliserings- och
matchningsperspektivet nämns i sammanhanget. Kansliet noterar även att
frågan om s.k. open badges inte har uppmärksammats särskilt mycket i
Sverige. Inom EU pekas det ut som en möjlighet för både validering av
kompetens och stimulans till ökat självlärande.
Kansliet bedömer slutligen att området digital kompetens inom offentlig verksamhet
i första hand behandlas inom ramen för regeringens arbete för digitalisering
av offentlig sektor. Rådet lyfter fram att OECD har uppmärksammat frågan
och bl.a. kartlagt hur medlemsländerna arbetar.
4. Digital trygghet

Jörgen Ahlström, Digitaliseringsrådets kansli, ger en kort introduktion till
området som kansliet nu har börjat arbeta med i enlighet med arbetsplanen.
En kortfattad redogörelse görs för frågor som rådets medlemmar initialt har
lyft fram.
Anneli Hagdahl, enheten för digital förvaltning på Finansdepartementet,
redogör för området digital identitet och regeringens arbete på området. Bl.a.
redogörs för valfrihetssystemet för e-legitimationer och den europeiska
förordningen e-IDAS. Rådet lyfter fram vikten av att e-legitimationer bör
betraktas som en viktig nationell digital infrastruktur och att det är viktigt att
säkerställa att även mindre aktörer erbjuds rimliga villkor att ansluta sig till en
kvalitetssäkrad e-legitimationstjänst.
5. Inbjuden gäst – sr. Ardalan Shekarabi

Civilminister Ardalan Shekarabi redogör för arbetet med digitalisering av
offentlig sektor.
Sr. Shekarabi konstaterar att digitalisering av offentlig sektor har halkat efter
många länder. Frågan är därför prioriterad av regeringen och takten behöver
ökas. Redogör övergripande för regeringens arbete inom ramen för
satsningen digitalt först.
3 (4)

Särskild uppmärksamhet ägnas frågan om den aviserade nya myndigheten
för digitalisering av offentlig sektor där en organisationskommitté ska
tillsättas för att landa de praktiska frågorna.
Rådet lyfter fram vikten av att en tydligt definiera
informationsutbytestjänster. Vidare framförs önskemål om att myndighetens
rapporteringsvägar kan inkludera berörda departement inom
Regeringskansliet. Vikten av att utvecklingsarbetet bedrivs tillsammans med
kommunsektorn lyfts fram. Danmarks samfinansieringsmodell där stat,
landsting och kommuner gemensamt finansierar centrala projekt nämns som
ett bra exempel. Att myndigheter samverkar med varandra i utvecklingen av
nya tjänster som baseras på livshändelser tas också upp i diskussionen. Rådet
föreslår även att internationell expertis används i utvecklingsarbetet.
6. OECD

Anders Hektor, enheten för digitalisering på Näringsdepartementet, redogör
kort för OECD:s pågående översyn av digitalisering i Sverige och
kommande fältbesök i Stockholm i januari 2018. Rådets medlemmar erbjuds
möjlighet att få träffa teamet från OECD i samband med besöket i januari
2018.
7. Övriga frågor

Sara Mazur informerar rådet om fråga som Ericsson engagerar sig i angående
svenskt ledarskap inom effektiva datacenter och säker molnplattform.
8. Kommande möten

Ordförande informerade om tidpunkt för kommande två rådsmöten enligt
följande:
-

20 mars kl. 13-16 i Näringsdepartementets lokaler

-

5 juni kl. 12-16 i Näringsdepartementets lokaler (mötet inleds med
gemensam lunch)

9. Mötes avslutas

Ordföranden tackar ledamöterna och avslutar mötet.

4 (4)

