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Minnesanteckningar
MYNDIGHETSFORUM
Plats
Stockholms Stad, Tekniska nämndshuset, Fleminggatan 4

Tid
21 augusti, kl 1300 – 1530

Närvarande
Trafikkontoret Stockholm Lars-Erik Stålkrantz; Lantmäteriet Per Ola Lindberg; SMHI Eva
Edelid; Swedavia Fredrik Jaresved, Trafikverket Marika Adelmar och Kent Olsson; ITSsekretariatet Alf Peterson och Roberto Bauducco

Delges
ITS rådets ordförande Hans Rode; Transportstyrelsen Thomas Eriksson; SL Jens Plambeck;
MSB Arne Jonsson och Svante Werger; Trafikkontoret Stockholm Per Anders Hedkvist;
Trafikverket Ann-Sofie Granberg; ITS Sweden Christer Karlsson; SOS Alarm Thomas Stenbäck;
Swedavia Tomas Kreij; Sjöfartsverket Magnus Sundström och Fredrik Karlsson; PTS Carolina
Malmerius

Agenda
Roberto Bauducco hälsade alla varmt välkomna och! Dagordningen godkändes.
1. Presentation av deltagarna.
2. Genomgång av minnesanteckningarna från föregående möte.
Ingen anmärkning.
3. Transportportal
Alf Peterson informerade om ett möte som ägde rum den 16/8 mellan ITS-rådet
(Hans Rode och Alf Peterson) och Näringsdepartementet (Magnus Enzell) kring
regeringens satsning om öppen data.
Regeringen har tagit ett beslut den 26/7 (N2012/3599/ITP) att ge i uppdrag till
VINNOVA att utveckla och vidareutveckla en teknisk plattform för förmedling av data
som tillgängliggjorts för vidareutnyttjande. Plattformen ska kallas öppnadata.se – en
portal för innovation. Uppdraget ska utföras i samverkan med relevanta aktörer på
området.
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ITS-rådet nämnde att till detta initiativ borde ingå en ”transportportal” där all data
från transportområdet samlas. Ett praktiskt exempel på konkreta projekt inom
transportområde är Innovationstävlan i Kista.
Lars-Erik Stålkrantz nämnde de initiativen som Stockholms stad har på område
datatillgänglighet: utlysning av tävlingen i Kista, Open Data (som är mycket bredare
än enbart transporter) samt samarbete med Skatteverket beträffande ”Mina
ärende”.
4. Samverkan – från idé till verkstad
Marika Adelmar, som är verksjurist på Trafikverket, ledde en diskussion kring
samverkan mellan offentliga organisationer och privata näringslivet.
Hur ska vi t.ex. kunna utbyta erfarenheter med varandra kring upphandlingsfrågor?
Offentliga sektorn och näringslivet har olika förutsättningar men liknande problem
att hantera. Vi har olika roller men måste hitta lämpligt samspel mellan dessa roller.
Kort genomgång av undantaget i LOU 1 kap 6 § p. 6: är det någon av närvarande
organisationer som använder detta undantag? Trafikverket gör det för FoU
upphandlingar. Detta undantag gäller alla organisationer som lyder under LOU och
LUF. Vid användning av undantaget måste man fortfarande beakta de grundläggande
principerna för upphandling.
De organisationer som deltar i Myndighetsforum är välkomna att titta närmare på
denna fråga och lämna ett besked till marika.adelmar@trafikverket.se om hur och
när detta undantag eventuellt används.
Fredrik Jaresved informerar att Swedavia använder sig av funktionsupphandlingar
och att de, som bolag, inte längre lyder under offentlighetsprincipen.
Marika gick också genom processen för andra former av upphandling:
”innovationsupphandling” och ”förkommersiell upphandling” som nämns i Jeppssons
utredning SOU 2010:56. Denna senare formen används för innovationstävlan i Kista.
Det finns dock en del frågor kvar kring upphandling av FOU, t.ex.
- Immateriella rättigheter (fördelning och värde)
- Statsstödsreglerna (undvika konflikt)
- Jäv
Hur hanterar vi dessa frågor i respektive organisation? Vore det inte bra att kunna
utbyta erfarenheter och diskutera tillsammans dessa frågor? Forumet föreslog att
etablera kontaktytor mellan deltagarna och att Marika skulle kunna kontakta de
personerna som varje deltagare ange som kontakt för dessa frågor. Varje deltagare
skickar e-mail till Marika (marika.adelmar@trafikverket.se) med kontaktuppgifter.
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Vid nästa Myndighetsforum kommer någon annan myndighet/organisation att
berätta hur de hanterar dessa upphandlingsfrågor.
5.

Positionspapper
Alf Peterson redovisade resultatet av en enkät om nytta/användning av
positionspapper.
Fredrik Jaresved tyckte att det är intressant med hur man hanterar betalsystemen för
persontrafiken för att kunna ge resenärerna ett smidigare sätt att resa och ett
enklare biljettsystem.

6. Övrigt
Alf och Roberto berättade kort om innehållet i det kommande ITS-rådsmöte den
23/8.
Alf informerade om innehållet i den kommande ITS nationella konferensen i Kista
den 19 september. Anmälningarna kan göras redan nu hos ITS-Sweden på nätet
www.its-sweden.se
Roberto informerade om den kommande ITS världskonferensen 22-26 oktober i
Wien och den svenska satsningen ”ITS the Swedish way”. En delegation från
Näringsdepartementet ledd av Infrastrukturministen Catharina Elmsäter Swärd
kommer att delta.
Anmälningarna kan göras redan nu hos kongressorganisationen på nätet
www.2012.itsworldcongress.com
Nästa möte
Nästa möte äger rum den 9 oktober 2012 klockan 13.00-15.30 i Stockholms stads lokaler
(Lars-Erik Stålkrantz).
Adress: Flemminggatan 4
Avslutning
Roberto avslutade mötet och tackade alla för ett mycket bra möte.
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