ITS-rådet

Minnesanteckningar vid ITS rådets möte
Tid:

23 augusti 2012, kl. 09.00-12.00

Plats:

Royal Viking Hotell, Vasagatan 1, Stockholm

Närvarande: Hans Rode (ordförande), Anna Knutsson, Lars-Bertil Ekman, Birger Höök, Samuel
Henningsson, Lars-Göran Rosengren, Ove Pettersson, Lars Jernbäcker, Thomas Ivarson, Anette Scheibe
Lorentzi, Olle Isaksson, Caroline Ottosson, Ann-Catrine Zetterdahl, Anders Larsson, Peter Värbrand,
Catherine Kotake, Christer Karlsson, Jessica Levin, Alf Peterson, Roberto Bauducco.
Föredragande: Magnus Enzell (pkt. 5), Caroline Andersson, Carin Blomberg, Rebecka Strandberg (pkt. 8).
Delges: Caroline Karlsson, Charlotte Brogren, Charlotta Sund, Göran Marby, Charlotte Wäreborn-Schultz,
Kenth Lumsden, Lena Erixon
1. Ordförande Hans Rode öppnade mötet.
2. Inga förändringar i rådet är anmälda. Lena Erixon har blivit utnämnd till GD för FMV fr.o.m. 13
augusti 2012.
3. Dagordningen godkändes.
4. Minnesanteckningarna från föregående rådsmöte, 24 maj 2012, lades till handlingarna.
Med referens till pkt. 7b i de föregående minnesanteckningarna informerade Olle Isaksson, rådets
representant i EU ITS Advisory Group, att han har skickat svar på ett antal frågor till EU
Kommissionen, enligt önskemål.
5. Magnus Enzell, Ämnesråd på Näringsdepartementet, informerade om tre regeringsbeslut som togs
den 26 juli inom ramen för e-förvaltningsstrategi:
- Säker e-post till medborgare och företag ”Mina meddelanden”
- Elektroniska beställningar
- Uppdrag till VINNOVA att utveckla och vidareutveckla den tekniska plattformen öppendata.se –
en portal för innovation.
Vad det gäller dataportalen är målbilderna:
- Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
- Enklare vardag för privatpersoner och företag
- Högre kvalitet och effektivitet i offentlig förvaltning
Portalen är en mötesplats för innovationer där myndigheter, näringsliv och medborgare förmedlar
data som redan innan har offentliggjorts. Det finns naturligtvis utmaningar:
- Få ut data (t.ex. göra avgiftsfria vissa tjänster som idag är avgiftsbelagda)
- Driva utveckling
- Standardiserade gränssnittar
- Länk till data
- Samverkan med Norden/Baltikum (t.ex. genom IT-forum under det Nordiska Ministerrådet).
Som en grov tidsplan nämndes:
- En strategi för portalen klar under hösten 2012
- Portalen i bruk 2012-12-31
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- Ett fem årigt reformprogram med genomförandetrappa
- Målet är att år 2017 kommer vi att ha ”staten i ficka”
Regeringen vill driva fram en ny mjuk infrastruktur för en enklare vardag för privatpersoner och
företag.
Presentationen åtföljdes av en intressant frågestund där bl.a. relationerna mellan det offentliga och
näringslivet lyftes upp som en viktig fråga att vidare diskutera.
Ove Petterson tackade Magnus för det förtroende som visades för VINNOVA vid detta
regeringsuppdrag. Det finns en fantastik utvecklingspotential på detta område och erfarenheterna
från t.ex. innovationstävlan i Kista kan vara värdefulla.
Hans Rode nämnde att i sina kontakter med Näringsdepartementet har framgått att ITS-rådet ska
kunna hjälpa till vid etablering av denna dataportal vad det gäller transportområdet.
6. Hans Rode lämnade en lägesrapport om ITS-rådets uppdrag: utveckla formerna för samarbete
mellan myndigheter och näringsliv; verka för ett ökat svenskt agerande i EU på ITS område. En
mängd aktiviteter har initierats; vissa av dem är avslutade andra pågår och behöver påskyndas.
7. Alf Peterson redovisade lägesrapporten beträffande det tredje uppdraget: ge råd i och påskynda
Trafikverkets och andra aktörers arbete med att genomföra handlingsplanen för ITS. Alla 42
aktiviteterna berördes och kommenterades. Alla aktiviteterna i handlingsplanen har initierats; vissa
av dem är avslutade andra pågår och behöver påskyndas för att vara klara inom den av regeringen
bestämda tiden 2014-12-31. Det finns en del stora utmaningar på vissa områden, t.ex. på
järnvägssida.
8. Caroline Andersson, Carin Blomberg och Rebecka Strandberg från konsultfirma Governo redovisade
resultatet av en utvärdering av ITS-rådets verksamhet, såväl avseende måluppfyllelse som styrning,
organisation och arbetsformer. Till grund för utvärderingen ligger en genomgång av relevanta
dokument som producerades av rådet under de två år som det har varit verksam samt tretton
personliga intervjuer med rådets ledamöter eller andra intressenter.
De avslutande reflektionerna i utvärderingen pekar på att ITS-rådet har kunnat visa på konkreta
resultat utifrån sitt uppdrag, att organisationen med ett ITS sekretariat fungerar väl men nu gäller
det dock att ta nästa steg, kraftsamla och åstadkomma ett genomförande av ITS handlingsplanen
(”dags för verkstad” som många intervjuade påtalade). Rekommendationen från Governo är att
rådets verksamhet får fortsätta, men att Regeringen tar tillfället i akt och ser över uppdraget och
uppdaterar ITS handlingsplanen. För att påskynda ITS implementering och åstadkomma mera
verkstad för ITS-rådets arbete kan det finnas skäl, enligt utvärderingen, att avsätta öronmärkta
pengar för viss del av verksamheten. Rapporten från Governo delades ut till alla deltagare.
9. Hans Rode delar ut kopia av rådets brev daterat 2012-06-05 till Infrastrukturministern Catharina
Elmsäter-Swärd med titel ”Utveckla det svenska transportsystemets tillgänglighet/nyttjande med
hjälp av ITS”. Brevet innehåller praktiska förslag till Regeringen att ställa samhälleliga resurser till
förfogande för antal storskaliga implementeringar av ITS tjänster i närtid.
10. Hans Rode presenterade ett förslag till avsiktsförklaring om samverkan mellan ITS-rådet och Forum
för innovation inom transportsektorn. Förslaget delades ut till deltagarna. Rådet beslutade att
godkänna denna samverkan och att underteckna avsiktsförklaringen med Forum.
11. Hans Rode presenterade ett förslag till inspel till Regeringen angående ITS handlingsplanen och ITSrådet. I skrivelsen lämnas en del konkreta förslag: det kommer att behövas den ursprungliga tiden
fram till 2014-12-31 för att genomföra handlingsplanen; det kommer att behövas en kraftsamlig på
vissa nämnda områden och handlingsplanen behöver kompletteras. ITS-rådet beslutade att ändra
ordet ”breddning” till ordet ”komplettering” och att skicka denna skrivelse, inklusive de
dokumenten som redovisades för rådet under dagens möte, till Regeringen för ställningstagande
om på vilket sätt dessa frågor/det fortsatta arbetet bör organiseras.
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12. Christer Karlsson informerade om den kommande ITS världskongressen 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. Kongressens hemsida:
www.itsworldcongress.at är tillgänglig med möjlighet till registrering och nedladdning av
programmet. Innan världskongressen kommer en nationell ITS konferens att äga rum i Kista den
19/9 och det finns nu möjlighet att anmäla sig på ITS-Swedens hemsida: www.its-sweden.se
13. Hans Rode avslutade motet med att påminna om kommande möten 22 november 2012 kl. 09.0013.30 vid Radisson Blu Waterfront, Nils Ericsons Plan 4, 111 64 Stockholm, som avslutas med en
gemensam lunch .

Anteckningar och bilder finns också på hemsidan: http://www.sou.gov.se/its/

Roberto Bauducco
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