Tid: 15.06.2021
Sted: Hildurs urterarium, Brønnøysund
Til stede: Hilde Rafaelsen (Digitale Helgeland), Børge Toft (Alstahaug), Knut Toresen (Bindal), Øyvind
Toft (Grane), Erlend Eriksen (Vefsn), Frank Nilssen (Brønnøy), Lars Tore Hatten (Hemnes), Arne
Johansen (Sømna), Brit Skjevling (Vega), Aleksander Millang (Digitale Helgeland), Siri Moe Megaard
(Halogen), Anniken Willumsen (Halogen), Caroline Odden (Halogen), Nils Are Johnsplass
(Statsforvalteren)

Saksliste

Sak
10-21
11-21
12-21

Tema
Godkjenning av innkalling og agenda
Godkjenning av referat fra forrige møte
Status siden forrige møte:
• Oppstart 4 prosjekter
• StimulabSøknad
• Søknad skjønnsmidler
fra statsforvalteren

sakstype
Beslutning
Beslutning
Orientering/diskusjon

Vedtak
Godkjent
Godkjent
Tatt til orientering.

Orientering

Tatt til orientering.

Orientering

Halogen startet med å
fortelle om hvordan de
jobbet og hva som er deres
spesialistfelt. Deretter ble
det tatt en grundig
gjennomgang av prosess og
analyse av
ansettelsesprosessen. Det
er blant annet utarbeidet en
grundig rapport på 60 sider,
som også gir anbefalinger
om veien videre i
prosjektet. Aleksander
informerte om at Digitale
Helgeland ønsker å få
presentert analysen for alle
ledere og ansatte som er
involvert i rekruttering og

•

Nettverksmøter andre
diginettverk
• Foredrag i
kommunestyrer
• Fagdag med
digitaliserinsdirektoratet
• DigiHelgeland
sommercamp
• Kartlegging
oppvekstområde

Fremdriftsplan
13-21 Digitalisering av ansettelsesprosess

14-21 Digitalisering av søknadsprosess
tjenestekontoret

•
•
•

Integrasjon KS svarUT
Integrasjon kjernejournal
Bruk av felles
tjeneste/eFormidling

StimuLab. Orientering om prosjekt.
Budsjett. Ønske om fagpersoner til
prosjektgruppe.

15-21 Elements cloud oppgradering

16-21 Tjenesteutvikling i Altinn. Kjøp av
bistand hos Accenture.

ansettelser og ta tak i alle
anbefalinger som er
presentert i rapporten. DH
driver prosessen videre,
men trenger hands on folk
fra kommunene.
Orientering/beslutning Halogen presenterte
dagens brukerreise hos
tjenestekontoret som er
basert på innsikt fra
intervjuer med søkere,
saksbehandlere og
enhetsledere. Det ble
fokusert på utfordringer vi
har oppdaget og
analysetemaer vi bør ta tak i
. Jobben som er gjort rundt
et nytt felles digitalt skjema
i Altinn ble også presentert.
Hilde informerte om at det
vil være viktig å jobbe for at
alle kommunene etter hvert
får på plass integrasjon mot
kjernjournal, KS svarUT og
formidling av data til riktig
kommune.
Aleksander informerte om
Orientering og
hva StimuLab er, at vi har
beslutning
vunnet frem med vårt
prosjektforslag for MinØk
og fått bevilget 2.3 millioner
til dette prosjektet. Det ble
lagt vekt på betydningen av
dette prosjektet og hva det
vil bety for oss på kort og
lang sikt.
Hilde informerte om at 8
Orientering
kommuner har inngått
avtale om oppgradering og
at prosjektet startet opp 26.
april. Opplæring/kurs blir
utsatt til etter
stortingsvalget er ferdig, da
vi er avhengig av å ha
kritiske ressurser på plass
som er opptatt med valget.
Produksjonssetting er
planlagt 3. januar.
Hilde orienterte om at det
Orientering
er inngått bistandsavtale
med Accenture for å få

17-21 eByggesak. Skal vi sette i gang
prosess nå for kommunene som ikke
har dette på plass eller avvente noen
måneder?

Orientering

18-21 Forventninger til Digitale Nordland

Diskusjon

fortgang på
tjenesteutvikling i Altinn.
Utviklerne starter opp i juni.
Forsamling var enig i at
dette er et viktig tema om
må på plass, men som ikke
skal gå utover annet
planlagt arbeid eller
fremdrift.
Forventninger til at Digitale
Helgeland kan fungere
individuelt, uten føringer fra
Digi Nordland og at Digitale
Nordland sees på som en
støttespiller i digitaliserings
arbeidet. Forsamlingen så
gode muligheter til å kunne
påvirke arbeidet på en
positiv måte og samarbeide
der vi kan. Generelt positive
til Digi Nordland, så fremt
det gagner
digitaliseringsarbeidet på
Helgeland.

