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Saksliste  
  
  

Sak  Tema  sakstype  Vedtak  

01-22  Godkjenning av innkalling og agenda  Beslutning   Godkjent 

02-22  Godkjenning av referat fra forrige møte  Beslutning  Godkjent 

03-22  Viktigste siden forrige møte:  

• Produksjonssetting av Elements 
Cloud 

• Oppstart MinØk prosjekt 

• Tjenesteutvikling  

• Ny digital søknad om redusert 
foreldrebetaling, og søknad om 
bevillinger 

• Tilgang API’er hos skatteetaten 

• Felles personvernombud 

• Workshop med HR i Alstahaug 
(arbeidsgiverstrategi) 

• Integrasjoner kjernejournal og 
postUT fra pasient journal 
system 

• Planlegging sommercamp 2022 

• Tjenesteutviklingskurs med IKT 
ressurser og Altinn 

• Nasjonale Diginettverk 
samlinger  

• Opptak webinar og 
prosjektsnap til eKommune 
sammen med DigDir, KS, Sikri 
og SKD 

• Aleksander har siste arbeidsdag 
31. mars 

• Mye covid sykdom hos 
samarbeidsressurser…. 

Orientering  Tatt til orientering 

04-22  Elements cloud prosjekt avsluttet Orientering Prosjektleder informerte om 
at Elements ble satt i 
produksjon i januar og at 
prosjektet nå er avsluttet. 
Det er fortsatt noen 
restanser og integrasjoner 
som ikke er på plass for 
enkelte kommuner, som 
Digitale Helgeland må følge 
opp sammen med Sikri og 
kommunene det gjelder. 



Økonomien i prosjektet har 
det gått bra med. Dette ble 
tatt til orientering.   

05-22 Status tjenesteutvikling i Altinn  
• Søknad om helse og 

omsorgstjenester er ferdig 
utviklet 

• 2 nye tjenester under utvikling 
• Søknad om redusert 

foreldrebetaling i 
barnehage og SFO 

• Søknad om bevillinger 
(servering, salg, skjenk) 

• Gjennomført kurs med IKT 
arbeidere og DigDir for å lære 
seg app utvikling i Altinn 

• Ukentlige møter med 
Accenture, DigDir, KS og Sikri 
for å komme i mål med 
eFormidling   

Orientering  Prosjektleder orienterte om 
at flere digitale tjenester var 
under utvikling og at 
tjenesten «søknad om 
redusert foreldrebetaling og 
SFO» var spesielt 
spennende fordi den henter 
opplysninger direkte fra 
modernisert folkeregister 
og skatteetaten. Det ble 
orientert om IKT ressurser 
fra flere ulike kommuner 
har vært med på 
tjenesteutviklingskurs for å 
lære seg app utvikling i 
Altinn. På sikt er det et 
ønske fra Digitale Helgeland 
at ressurser fra kommunene 
kan utvikle enkle tjenester 
selv uten å leie inn 
konsulent hjelp. Dette må vi 
komme tilbake til ved en 
senere anledning og 
diskutere mer i detalj. Vi er 
ennå ikke helt i mål med 
ende til ende testing for 
eFormidling, men ukentlige 
møter har nå resultert i 
bedre fremgang. 

06-22 Status digitaliseringa av 
tjenestekontoret 

Orientering Integrasjon mot 
kjernejournal er på plass for 
Sør Helgeland og Gerica 
kommuner, oppstart av 
kjernejournal integrasjon 
for de resterende 
kommuner under 
planlegging og forventer å 
være på plass til 1. juli. 
Gerica kommuner er i gang 
med å få satt opp postUT, 
slik at brev kan sendes 
digitalt fra EPJ system. 
Søknadsskjema er ferdig 
utviklet men kan ikke taes i 
bruk før mottak av data er 
ferdig. Vi har ennå ikke blitt 
enige med Accenture på 
hvordan mottakssystemet 



skal settes opp. Ressurser 
på tjenestekontoret ønsker 
å kunne ta i bruk tjenesten 
så fort som mulig.  

07-22 Status MinØk prosjekt, 
ansettelsesprosessen og sommercamp 
2022 

Orientering  MinØk prosjektet har så 
vidt kommet i gang. Vi har 
hatt utfordringer med å 
finne ressurser fra 
kommunene til å bidra i 
kjernegruppe og 
prosjektgruppe. 
Sommercamp 2022 blir 
gjennomført i år også, 10 
studenter har fått tilbud om 
jobb. Intervju er 
gjennomført av 
Brønnøysundregistrene og 
Digitaliseringsdirektoratet. 
HR i Alstahaug kjører pilot 
prosjekt for 
ansettelsesstrategi.  

08-22 Søknad skjønnsmidler statsforvalter Orientering Orienterte om at det er søkt 
om videre finansiering til 
både Digitale Helgeland 
prosjekt og BRAVO prosjekt.  

09-22 Felles personvernombud Orientering Søknad om felles 
personvernombud ble lagt 
ut på JobbNorge 31. mars 
med søknadsfrist 30. april.  

10-22 Oppdatert samarbeidsavtale Diskusjon  Samarbeidsavtalen gikk ut i 
oktober 2021. Den nye 
avtalen må sees i 
sammenheng med at vi 
iløpet av 2022 må bli enige 
om en varig organisering 
der vi samtidig får på plass 
en forutsigbar finansiering 
der kommunene selv må 
være med på et spleiselag. 
Vi ble enige om å videreføre 
samarbeidsavtale, men 
sette slutt dato til starten av 
2023. Oppdatert avtale vil 
sendes alle 
kommunedirektører for 
elektronisk signering.   

11-22 Varig organisering og finansiering Diskusjon Alle er nå innforstått med at 
2022 blir siste året vi får 
skjønnsmidler fra 
Statsforvalter til Digitale 
Helgeland og at vi i løpet av 



2022 må bli enige om en 
varig organisasjonsform og 
en finansieringsnøkkel. Alle 
som tenker de skal være 
med på videre samarbeid 
bør sette av midler til dette i 
sitt budsjett for 2023. Det 
ble diskutert fordeler og 
ulemper mellom ulike 
organisasjonsformer, blant 
annet AS, IKS og KO. Vi ble 
enige om at vi trenger å 
gjøre en mer grundig 
vurdering av de ulike 
organisasjonsformenene før 
vi kan lande på hva vi 
velger. Rana og Hattfjelldal 
kommune har allerede gjort 
en vurdering av ulike 
organisasjonsformer, og vi 
ble enige om at Rana skulle 
dele de vurderingene de har 
gjort så langt og at vi skulle 
utvide den til å også ta en 
grundig vurdering på 
aksjeselskap som en mulig 
organisasjonsform. Vi hadde 
også en diskusjon rundt 
ulike finansieringsmodeller 
uten at det ble konkludert 
med hva som egnet seg 
best. 

12-22 DigiBarnevern og eHelse Nord Orientering Det ble orientert om at 
fagsystemene som brukes 
innen barnevernet på 
Helgeland skal fases ut og at 
Digitale Nordland ønsker å 
samarbeide med alle 
kommuner i Nordland til en 
felles anskaffelse. Det blir 
en workshop rundt tema 
DigiBarnevern 20. april og 
Digitale Helgeland har 
kontaktet alle 
barnevernsledere om at de 
gjerne må melde seg på 
denne workshopen. Det ble 
også orientert kort om at 
det jobbes med å få på plass 
en faggruppe eHelseNord 
og at dette vil være et 



samarbeid med Digitale 
Nordland og Digitale Troms 
og Finmark.   

13-22 Neste styringsgruppemøte  Avholdes 13. – 14. juni  

  
 


