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Arbetsbeskrivning för Expertforum för Smartare miljöinformation –
version 1.0
Syfte, mål och inriktning
Expertforum syftar till att utifrån konkret och aktuellt arbete för förändrad
informationshantering:
• Identifiera gemensamma problemområden
• Bereda överenskommelser mellan organisationer
• Förbereda samverkande organisationer så respektive organisation kan
fatta egna beslut och genomföra insatser
Allt arbete utgår från de överenskommelser som görs inom
Miljöinformationsrådet1.
Frågorna tas initialt upp inom två olika kompetensområden:
Juridik
Juridiksamverkan ska bidra till:

•
•
•

Minskad osäkerhet kring hur gällande rätt ska tillämpas vid hantering av
miljöinformation genom samsyn om gemensamma tolkningar
Att stödja programmen i uttolkning av gällande rätt
Att juridiska hinder för smart miljöinformation undanröjs genom att på
olika sätt lyfta frågor dit de hör hemma

Arkitektur
Arbetet syftar till juridisk, organisatorisk, semantisk och teknisk interoperabilitet
för smart hantering av digital och analog miljöinformation. Arkitektursamverkan
ska bidra till:
• Överblick – att se helheten i tid och rum
• Spårbarhet – från krav och mål till löpande verksamhet och avveckling
• Flexibilitet – förmåga att ändra kurs, fart och ambitionsnivå
• Återbruk – design, förvaltning, återanvändning av smarta komponenter
och information
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Deltagande och arbetsformer
Expertforum är sammansatt av organisationer i offentlig sektor som i stor
utsträckning har behov av att samverka om miljöinformation. Varje organisation
bidrar till syftet, om man inte har egen expertkompetens kan man ändå delta och
följa arbetet.
Komplexiteten i frågorna innebär att olika kompetenser behöver bidra i alla
skeden från ”ax till limpa” i ett iterativt arbetssätt.
Expertforum leds och administreras av Naturvårdsverket och utvecklar över tid
deltagande, arbetsformer och innehåll. Naturvårdsverket kommer initialt att:
• Upprätthålla moderatorer för experternas samverkan
• Hålla en sändlista med experter inom t ex förvaltningsjuridik,
miljöjuridik och arkitektur (verksamhet, information, teknik)
• Bjuda in till stående mötestider där experterna kan välja att vara med
beroende på agenda, fysiska möten överenskoms utifrån behov
• Lägga arbetsmaterial, mötesanteckningar och överenskommelser på
gemensam digital samverkansyta
• Synkronisera med motsvarande samverkan inom t ex eSam och EU
Experterna och deltagare i andra forum för smart miljöinformation
(programstyrgrupper, planeringsforum, miljöinformationsråd) fångar löpande
upp knäckfrågor och lösningsförslag i sina ordinarie sammanhang, och för dem
till expertforum.
Detta dokument
Detta dokument har arbetats fram av Naturvårdsverket utifrån samverkan inom
Regeringsuppdraget Digitalt först – smartare miljöinformation2.
Dokumentet versionshanteras, denna version har fastställts vid Rådets möte den
17 april 2018. Dokumentet utvecklas vidare, synpunkter kan skickas till
digitaltforst@naturvardsverket.se .
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