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Referat 
Sak 01-23 

Dette møtet ble avholdt for å ta en felles gjennomgang av resultatene, etter at alle kommunene etter 

planen skulle ha oppe sak i sine kommunestyrer om etablering av kommunalt oppgavefelleskap (KOF) 

for Digitale Helgeland.  

Vedtaket om å opprette KOF og tiltre avtalen ble vedtatt i følgende kommuner: Alstahaug, Brønnøy, 

Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Leirfjord, Nesna, Rana, Sømna, Vega og Vevelstad. I vedtaket fra 

Dønna, Hattfjelldal og Vevelstad kom det frem et ønske om at de ville ha en evaluering rundt 

finansieringsmodell etter 2 år, mens de i Grane ønsker evaluering etter 4 år. I flere kommuner gikk 

saken gjennom uten noen diskusjoner.  

Saken ble utsatt til kommunestyret i januar/februar for kommunene Herøy og Vefsn. 

Saken ble ikke vedtatt i Bindal og Træna med følgende begrunnelse: 

Træna og Bindal kommune er positiv til at det skal opprettes oppgavefellesskap for Digitale 

Helgeland, og vil bidra økonomisk. Det er lagt opp til en eierfinansiering som avviker sterkt fra andre 

interkommunale samarbeid vi har i dag. Træna/Bindal kommunestyre ber om at det gjøres en ny og 

begrunnet vurdering av hvorfor man i samarbeidet skal benytte en fordelingsnøkkel der en langt 

større andel enn vanlig fordeles likt pr. kommune, og av hvilken eierfinansiering som er den riktige. 

Det ble en del diskusjoner i møte rundt prosessen som var gjort på forhånd i forhold til fordeling av 

kostnader. Bindal og Træna var tydelig på at det skulle vært gjort en bedre utredning rundt 



fordelingsnøkkel på forhånd. Sømna, Brønnøy og Alstahaug var tydelig på at det nå var viktig å få 

fortgang i prosessen videre, slik at ting ikke stopper opp.  

Det ble også stilt spørsmål fra Vevelstad i møtet til hvilke retningslinjer styringsgruppen følger når det 

oppstår uenigheter i enkelt saker og/eller ved krav som blir rettet til gruppen fra en av medlemmene. 

Det er uklart hvordan dette håndteres i dag.   

 

Det ble avgjort i møtet at det ikke vil gjøres en ny vurdering av finansieringsmodell, men at man gjør 

en evaluering etter 2 år.  

Konklusjon 
• Samarbeidsavtalen signeres av alle parter så fort saken er tatt opp i kommunene Herøy, 

Vefsn, Træna og Bindal 

• Finansieringsmodellen evalueres etter 2 år 

• Alle kommunene må i neste kommunestyre få valgt en representant og en personlig 

vararepresentant til representantskapet 

• Brønnøy kommune vil sammen med leder for Digitale Helgeland få på plass formaliteter 

rundt kontorkommune 

o Alle ansatte flyttes over til Brønnøy kommune 

o Få på plass arkiv funksjon 

o Få på plass regnskaps funksjon i økonomi program 

• Få avsluttet regnskap i Alstahaug kommune for Digitale Helgeland 

• Sette opp budsjett for 2023 

 

Sak 02-23 

Det ble informert om en planlagt fagsamling rundt ansettelser og rekruttering som skal avholdes i 

Brønnøysund 24. - 25. januar der det blant annet blir kurs i hvordan man kan skrive gode 

stillingsannonser og hvor både kunnskapsparken Helgeland, Tenk Træna og NTB skal bidra. Det ble 

oppfordret til at de kommunene som ikke har meldt seg på gjorde det. 

 

Det ble også informert om kompetanseløft Nordland som er et rammeverk/kurs som tilbys 

toppledergruppen, IKT ledere, fagledere og andre nøkkelressurser for å få en bedre forståelse av 

digitalisering og lære hvordan man skal lykkes med digital transformasjon. Det vil søkes OU midler for 

å dekke kostnadene med å gjennomføre dette kompetanseløftet for hele Nordland og alle 

kommunene ble oppfordret til å vise sin interesse ved å svare på henvendelsen fra Digitale Nordland.   

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 
 


