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Uppdrag till regionstyrelsens ordförande att besluta om svar
på remiss av delbetänkandet Digitalförvaltning.nu
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har getts möjlighet att lämna synpunkter på
delbetänkandet digitalförvaltning.nu (SOU:2017:23). Delbetänkandet är en del av
Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster som ska
slutrapporteras i december 2017.
Utredningen anser att det behövs en övergripande plan för att stärka
digitaliseringen av den offentliga sektorn. Enligt planen, som enligt utredningen bör
bestå av följande sju punkter, ska
 regeringen besluta om ett mål för övergången till digital förvaltning,
 regeringen klargöra vilka de offentliga åtagandena ska vara i den nationella
digitala infrastrukturen,
 myndigheternas uppdrag preciseras, både avseende vad som gäller generellt och
vad som är specifikt för vissa myndigheter,
 myndigheternas och kommunernas arbete med att bygga ut den digitala
förvaltningen följas upp genom självutvärdering och verifiering,
 samarbetet mellan staten, kommunerna och landstingen ges fastare former
genom överenskommelser och uppföljning,
 informationssäkerhet och integritetsskydd beaktas i varje skede av arbetet med
att bygga ut den digitala förvaltningen,
 de centrala statliga uppgifterna i arbetet att utveckla den offentliga
förvaltningen samlas hos en myndighet
Utredningen bedömer att Ekonomistyrningsverket är bäst lämpad att ta emot
uppdraget om ett samlat ansvar för digitaliseringen av den offentliga sektorn. En
alternativ lösning kan vara att E-legitimationsnämnden utvecklas till att omfatta
hela det samlade ansvar som utredningen föreslår.
Utredningen föreslår att regeringen inför en rätt för enskilda och företag att få
myndighetspost elektroniskt, Mina meddelanden, och att alla statliga myndigheter
ska skicka myndighetspost elektroniskt om inte regeringen beslutar annat.
Utredningens bedömning är att inom ett par år måste i princip all myndighetspost
vara digital.
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Synpunkterna ska vara Finansdepartementet tillhanda senast den 27 juni 2017. För
att kunna använda tiden fullt ut föreslås att regionstyrelsens ordförande efter
samråd med regionstyrelsens 2: vice ordförande fattar beslut om remissvaret.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsens ordförande får i uppdrag att ta beslut om svar på remiss
om delbetänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23), efter samråd med
regionstyrelsens 2:e vice ordförande.
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