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Digitaliseringsrådet informerar
Här kommer det regionala digitaliseringsrådets tredje nyhetsbrev för år 2019! Vill
ni att andra i er närhet också ska få det kan ni skicka det vidare. Det går också
att starta eller avsluta prenumeration själv via vår hemsida.
Det här är en kort statusuppdatering om arbetet med den regionala digitala
agendan ”Smart Region Västra Götaland”. Smart betyder för oss att det finns
stora fördelar med samverkan och samarbete inom digitalisering i människans
tjänst. Andra grupper, strukturer och organisationer gör ett väldigt bra arbete
inom sina olika ansvarsområden, både nationellt, regionalt och lokalt. Vi behövs
allihop och kan arbeta tillsammans!

Medlemmar i digitaliseringsrådet

►Öppna data

Gemensam struktur/organisation för samverkan kring öppna data
Under många år har offentliga öppna data diskuterats som en möjliggörare för nya
innovativa tjänster och tillväxt. Västra Götalands satsning på informationssäkerhet gör
det möjligt för våra kommuner, Västra Götalandsregionen (VGR) och Länsstyrelsen att
öppna upp valda delar av sina data med trygghet för invånare och näringsliv på ett av
t.vgrnyhetsbrev.se/ov?mailing=3K5NJMBL-T9A19DF&m2u=3NNGLP7D-3K5NJMBL-KXRXDK
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EU standardiserat sätt.
Efter beslut i regionutvecklingsnämnden (RUN) den 21 november, startar vi nu upp en
regional verksamhet som kommer göra det möjligt för kommunala och regionala
verksamheter att få stöd och hjälp med att publicera öppna data som en naturlig del av
sin normala informationshantering och digitala utveckling. Konceptet består av följande
delar;
Digitaliseringsrådet kommer gärna ut till kommunalförbund, kommuner och VGR:s olika
avdelningar för att berätta mera om öppna data-konceptet. Kontakta
tore.johnsson@vgregion.se.
Rapporten från förstudien om öppna data i Västra Götaland och mer information, finns
på
www.vgregion.se/oppnadata

Förmågor för att lyckas

I grafiken beskrivs 6 förmågor som en gemensam samordning av öppna data i Västra
Götalands län behöver behärska. Bedömningen är att länet har dessa förmågor men att
vissa roller kan behöva tillsättas och ansvar förtydligas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Samordning av forum och gemensamma aktiviteter
Information, marknadsföring och utbildning
Upprätta och förvalta specifikationer
Utveckla och förvalta API:er och integrationer
Support drift och underhåll av teknisk plattform
Ekonomi och juridik

►Informationssäkerhet

Nytt inom informationssäkerhetsprogram 2020
t.vgrnyhetsbrev.se/ov?mailing=3K5NJMBL-T9A19DF&m2u=3NNGLP7D-3K5NJMBL-KXRXDK

2/4

2019-12-10

Nyhetsbrev från Västra Götalandsregionen

Informationssäkerhetsprogram 2020 beslutades av
regionutvecklingsnämnden i juni 2017. Nytt just nu är
följande:
Några platser för uppdragsutbildningen finns kvar för år
2020. 12 dagars lärarledd utbildning med tillhörande
inläsning, grupparbeten och hemläxor. Godkänd
examen ger 7,5 högskolepoäng och förmodligen har
man kommit en bit på vägen mot att ha infört ett
ledningssystem för informationssäkerhet. För kursstart
2020, anmäl er till projektledaren nedan.
Optionen för utbildningen år 2021 har utnyttjats. Så för
de informationssamordnare som inte kunnat gå kursen
hittills, ges nu möjlighet att gå utbildningen år 2021.
För kursstart 2021, anmäl er till projektledaren nedan.
Ett nätverk av de som gått kursen startades den 3
oktober. Gästföreläsare var Internetstiftelsens
säkerhetschef Anne-Marie Eklund Löwinder. Mycket
uppskattat! Ca 27 engagerade personer diskuterade i
en workshop hur nätverket skall användas på bästa sätt
framöver.

Emma Stewén, projektledare
för
informationssäkerhetsprogram
2020.

Nästa möte planeras till 5 mars med tema Molntjänster. Inspirerande talare deltar.
Den regionala verktygslådan uppgraderas för att gå ännu bättre i takt med kurserna
ovan.
Kontakt
Vid frågor och anmälan till utbildning 2020 eller 2021, kontakta projektledare Emma
Stewén från Combitech.
E-post: emma.stewen@combitech.se
Mobil: +46 734 37 47 43
Vill ni ha besök kring systematiskt arbete kring informationssäkerhet? Återkom gärna
till Emma för tidsbokning.
Mer information, ansökningsblanketter samt riktlinjer finns på
www.vgregion.se/infosak2020

Förstudie kring nationell drift
En förstudie startas nu kring offentlig drift. Nationella och internationella krav,
kartläggning regionalt och samhällets krav år 2020 på offentlig drift skall belysas.

Ha en härlig jul, önskar deltagarna i
arbetsgruppen Digitaliseringsrådet!

Om nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet från digitaliseringsrådet skickas ut ca 4 gånger per år.
Målgrupp är i första hand den som arbetar med digitalisering.
För avanmälan, se länk i sidfoten nedan.
Tipsa gärna andra om att anmäla sig till nyhetsbrevet. Det görs via följande
t.vgrnyhetsbrev.se/ov?mailing=3K5NJMBL-T9A19DF&m2u=3NNGLP7D-3K5NJMBL-KXRXDK
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sida: www.vgregion.se/nyhetsbrev-digitalisering

Följ oss på sociala medier och webben:

Information om hantering av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen.
Du kan inte svara på det här meddelandet. Kontaktuppgifter till Västra
Götalandsregionen finns på www.vgregion.se om du vill komma i kontakt med
oss.
Klicka här för att avsluta prenumerationen
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