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Nyhetsbrev från eSam
Det här nyhetsbrevet vänder sig till eSams medlemsorganisationer. Det
distribueras till dig som ingår i något av eSams forum: styrgrupp,
arbetsgrupp, expertgrupper och referensgrupper. Du får gärna sprida det
vidare till dem du tror är intresserade av frågorna. Det kommer ut
månadsvis, eller oftare vid behov.

Från inriktning till verkstad
Den nya verksamhetsinriktningen för eSam som styrgruppen beslutade om i juni ska
nu omsättas i handling. Planeringen för höstens arbete i eSam pågår för fullt i eSams
olika forum och kommer att presenteras allteftersom det blir klart. Under hösten
kraftsamlar eSam genom att pröva nya arbetssätt och kommer bland annat att ta in
några projektresurser som ska driva och koordinera några av våra gemensamma
initiativ.
Ett av de områden som eSam prioriterat är informationsförsörjning. Fokus är öppna
data och grunddata, arbeten som kommer att bedrivas både gemensamt i eSam och
hos enskilda medlemmar. Arbetet kommer att drivas i projektform och koordineras
av en projektledare från eSam.
Säkerhetsområdet är högaktuellt. Till hösten har expertgruppen för säkerhet
permanentats och gruppen planerar nu för det fortsatta arbetet och diskuterar
prioriteringar. eSam tillsätter samtidigt en referensgrupp som ska bemannas med en
representant för respektive medlem.
eSam planerar för fler intressanta öppna forum och seminarier under året. Ett arbete
pågår också om hur eSam kan ta tillvara och stödja olika relevanta nätverk.
Se en intervju med Katrin Westling Palm, eSams ordförande, om året som gått och
om det som ligger framför oss

Tillbakablick
eSams verksamhetsberättelse är nu sammanställd. I den ges en överblick av vad vi
åstadkommit under verksamhetsåret 2016 -17. Här finns också medlemmarnas egna
redogörelser för sitt engagemang i eSam och hur man arbetat med eSam-relaterade
frågor på hemmaplan.
Läs verksamhetsberättelsen
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En första workshop om målbild för digitaliseringen
I eSams arbete med informationsförsörjning under våren konstaterades att Sverige
har kommit långt inom vissa områden. Samtidigt skulle vi kunna bidra mer proaktivt
i EU-arbetet och också bli bättre på att återanvända de lösningar som tas fram i olika
EU-initiativ, som t.ex. eDelivery och eIDAS.
Ett första steg är att ta fram en målbild som beskriver var det offentliga Sverige
befinner sig vid en given tidpunkt i digitaliseringen utifrån direktiv och inriktningar
som EU tagit fram. Och sedan ta ut en färdplan för att komma dit. Därför ordnade
eSam en första workshop den 24 augusti. Utöver eSams medlemmar deltog
företrädare för bland annat finansdepartementet och EU-kommissionen. Från
kommissionen var det generaldirektören för DIGIT, Gertrud Ingestad, och två av
hennes medarbetare som gav senaste nytt om EU:s digitaliseringsarbete.

Workshop om Data Driven Government
En annan workshop som eSam ordnade i veckan handlade om Data Driven
Government (på svenska Datadriven förvaltning). Utgångspunkten var den
granskning som OECD kommer att göra av Sverige under hösten. OECD kommer
att rekommendera vilka åtgärder som behöver vidtas för att myndighetsväsendet
bättre ska kunna utnyttja de goda förutsättningarna för digitalisering i Sverige.

Nytt om namn
eSams styrgrupp har flera nya medlemmar inför den nya terminen: Peter Fredriksson
generaldirektör för Skolverket, Janna Valik, generaldirektör för eHälsomyndigheten,
Vesna Jovic, SKL, Carin Jämtin, generaldirektör för Sida samt Annika Stenberg,
generaldirektör på Bolagsverket.
I arbetsgruppen är Anders Elfström från Jordbruksverket och Johan Acharius från
Kronofogden nya deltagare. Peder Sjölander går åter in som Pensionsmyndighetens
representant.
Den rättsliga expertgruppen har fått en ny adjungerad deltagare från
finansdepartementet, Veronica Eckerby. Hon ersätter Nils Fjelkegård som går på
föräldraledighet fram till mars 2018.
Michiko Muto lämnar utredningen ”Effektiv styrning av nationella digitala tjänster”
och kommer att gå in som projektledare/utredare under ett halvår hos eSam. Hon
börjar den 1 september.

Aktiviteter i eSam den närmaste tiden:






31 augusti: eSamdag hos Jordbruksverket
4 september: Expertgrupp Säkerhet
5 september: Expertgrupp Arkitektur
6 september: Möte med kommunikationschefer
12 september: Arbetsgruppsmöte
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19 september: Referensgrupp Arkitektur
19 september: Expertgrupp Säkerhet
20 september: Rättsliga expertgruppen
3 oktober: Expertgrupp Arkitektur
3 oktober: Expertgrupp Säkerhet
5-6 oktober: Styrgrupp

Aktiviteter utanför eSam





5-6 september: Informationssäkerhetsdagarna
20 september: Budgetpropositionen (BP18) lämnas
10 oktober: ESV-dagen
11-12 oktober: E-förvaltningsdagarna

Läs mer

Läs mer på esamverka.se och prenumerera på eSams nyheter via RSS.
Nyhetsbrevet publiceras också på esamverka.se.

