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digitalisering av den offentliga sektorn
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Förslag till kompetensprofil för ledamöter i det rådgivande
organet

Inledning

Uppgiften för det rådgivande organet är att bistå myndighetschefen i
strategiska frågor rörande myndighetens verksamhet och vid framtagande av
föreskrifter. I rådet ska representanter för statliga myndigheter, kommuner
och landsting, Sveriges Kommuner och Landsting samt Sveriges
standardiseringsförbund.
I denna redovisning presenterar kommittén sina överväganden och förslag
vad gäller lämplig kompetensprofil för ledamöterna i det rådgivande organet
vid Myndigheten för digital förvaltning.
Överväganden

När myndigheten startar den 1 september 2018 är det en viktig uppgift att
göra verksamheten relevant och skapa förtroende och legitimitet hos andra
statliga myndigheter men även hos kommuner och andra relevanta aktörer.
Myndighetens huvudsakliga uppgifter när det gäller samordna, utveckla och
stödja den offentliga sektorn innebär med nödvändighet att myndigheten ska
driva på frågor om verksamhetsutveckling och kommer att verka inom
områden som rör andra myndigheters ansvarsområden. Samtidigt ska den
bistå regeringen med underlag för utformningen av politiken inom området.
Ett av myndighetens huvudsyften är att bidra till målen för aktuellt
politikområde och förvaltningsgemensam verksamhetsutveckling kan
genomföras snabbare och med bättre resultat.

Kompetens inom de olika uppgifterna kommer att finnas på Myndigheten
för digital förvaltning. Kommittén bedömer att det rådgivande organets
viktigaste uppgift kommer att vara att ge myndighetschefen stöd i strategiska
frågor för att de stöd till regeringen och i syfte att skapa förtroende mellan
myndigheten och aktörerna i offentlig sektor, upprätthålla engagemanget för
förvaltningsgemensamma initiativ, förankra viktiga frågor i arbetet med
policyutveckling åt regeringen och i den offentliga sektorn samt ha ett
ömsesidigt informationsutbyte mellan myndigheten och representanterna i
organet. Representanterna ska också kunna ge konstruktiv feedback, utmana
myndighetsledningen genom att få in andra perspektiv på verksamheten och
möjliggöra diskussion för att resultaten för myndighetens arbete når målen
inom politikområdet.
Myndigheten kommer bl.a. att arbeta med EU- och andra internationella
frågor. I särskilt de nordiska länderna finns mycket erfarenhet att hämta.
Utredningen gör därför bedömningen att det i rådgivande organet bör finnas
representation från något av de nordiska grannländerna. Även akademin och
näringslivet bör vara representerade i det rådgivande organet.
Kommittén bedömer vidare att det inte finns behov av politiska företrädare
då detta inte är ett insynsråd. Däremot är det viktigt att myndigheten är
transparent med sitt arbete och möjliggör insyn för att förankra och föra
dialog med myndighetens målgrupper.
Ledamöterna i det rådgivande organet förutsätts utses av myndighetschefen
för en period av högst tre år. Samtidigt bör en kontinuitet finnas i det
rådgivande organet så att inte alla ledamöter ersätts vid ett och samma
tillfälle. Vid den första bemanningen av rådet bör därför mandatperioderna
variera, varför en något längre period än tre år kan vara aktuell för några
ledamöter, och en kortare period för några.
Vidare bör ledamöterna ha en god strategisk förmåga och erfarenhet från
ledande befattningar. De bör ha goda insikter i verksamhetsutveckling och
digitala förändringsprocesser. Ledamöterna bör ha förståelse för både det
nationella, internationella och det lokala perspektivet och representera
erfarenhet från olika sektorer. Det är inte givet att det t.ex. behöver vara
myndighetschefer som sitter i det rådgivande organet – en kombination av
ledningspersoner på nivån närmast under kan vara en väl så god bemanning.
Erfarenheter från bl.a. Lantmäteriets Geodataråd talar för detta.
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Förslag

Myndigheten för digital förvaltnings rådgivande organ bör bestå av
representanter för myndigheter som har strategiskt viktiga roller i
utvecklingen av digitaliseringen med erfarenhet av hur statsförvaltningen
fungerar. Antalet representanter från myndigheter bör högst uppgå till 6
personer. I rådet ska finnas en representant från Sveriges kommuner och
landsting och en representant från Sveriges standardiseringsorgan. Vidare
bör det finns 1 - 2 representanter från något av de nordiska länderna. I rådet
bör också ingå representanter från näringslivet, akademin och från
kommuner och landsting.
Förslaget innebär att Myndigheten för digital förvaltnings rådgivande organ
bör bestå av högst totalt 12 personer.
I myndigheten kan det naturligtvis bli aktuellt att, på eget initiativ, tillskapa
andra organ med externa ledamöter. Ett sådant kan vara en gruppering
liknande Expertgruppen för digitala investeringar. Det bör dock ankomma
på myndighetsledningen att bemanna sådana grupper.
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