Møtereferat styringsgruppemøte
Tid: 28. mai 11-14
Sted: Digitalt på Teams
Til stede: Hilde Rafaelsen (prosjektleder DH), Børge Toft (Alstahaug), Linda Karin Storfjord
(fylkesmannen i Nordland), Knut Toresen (Bindal), Jan Ove Styve (Leirfjord), Stian Skjærvik
(Hattfjelldal), Øyvind Toft (Grane), Tor Henning Jørgensen (Dønna), Torill Myrbostad (Nesna), Erlend
Eriksen (Vefsn), Hilde Johanson (prosjektleder BRAVO), Helge Thorsen (Brønnøy), Geir Berglund
(Herøy), Robert Pettersen (Rana)

Saksliste
Sak Tema

sakstype

Vedtak

120

Godkjenning av innkalling og agenda

Beslutning

Godkjent

220

Godkjenning av referat fra forrige
møte

Beslutning

Godkjent

320

Status
• Kartlegging så langt
• Innsiktsarbeid med ansatte
• Erfaringsutveksling
DigiRogaland, DigiVestland,
Digitaliseringsdirektoratet,
TietoEVRY (RPA)
• Innovasjonspartnerskap med
Sintef og Helgelandssykehuset
(FOU Nordland)

Orientering

Tatt til orientering

420

Forankring av forslag til felles visjon
og mål

Diskusjon/beslutning,
ok sende ut forslag

Forslaget blir sendt ut på epost til alle. De som vil kan
komme med forslag til
endringer før vi tar endelig
beslutning om visjon og mål

520

Utlyse 1-2 stillinger

Beslutning

Godkjent at prosjektleder får
lyst ut 100% stilling og at vi
engasjerer Pål Trælvik på
timebasis for å bistå
prosjektet med strategi
arbeid

620

Intensjonserklæring Akson
https://ehelse.no/strategi/akson

Orientering

720

Utarbeidelse av Digitaliseringsstrategi Beslutning

Godkjent at prosjektleder
starter med utarbeidelse av
digitaliseringsstrategi. Første
utkast vil bli presentert på
neste styringsgruppemøte

820

Sette endelig frist for kartlegging av
IKT systemer, tjenester, arkitektur og
budsjett

Beslutning

Godkjent. Prosjektleder setter
ny frist og
rådmenn/kommunedirektører
bidrar til at ressurser leverer
til fristen

920

Registrere organisasjonsform,
Aksjeselskap, ansvarlig selskap
(ANS/DA), Samvirkeforetak les mer
her: https://www.altinn.no/starteog-drive/starte/

Diskusjon

Registrering av
organisasjonsform må sees i
sammenheng med
digitaliseringsstrategi, så det
er litt for tidlig å bestemme
hvilken organisasjonsform vi
skal ha for Digitale Helgeland.
Prosjektleder starter med å se
på ulike muligheter for
organisering.

1020

Gjennomføre ws rundt robotisering
av manuelle arbeidsprosesser
(økonomi og sak/arkiv)

Beslutning

Godkjent. Prosjektleder
gjennomfører workshop når
det er ledig tid. Viktig at man
tenker gjennom hvordan man
kommuniserer tanken bak
RPA til de ansatte, slik at de
skjønner behovet for at vi
ønsker å digitalisere og
automatisere. Viktig at
fagarbeidere er de som er
med og ser på
arbeidsprosessene, at det ikke
er IKT ansvarlige.

1120

Starte prosess med å bli tjenesteeier i Beslutning
Altinn og starte jobben med
tjenesteutvikling

Godkjent at man starter
prosess

1220

Prioritering av mulige prosjekter

Denne saken hoppet vi over
grunnet dårlig tid.

Diskusjon

Flere kommuner ønsket å
signere intensjonserklæring
for å vise at man støtter
prosjektet. Vefsn sa det var
for tidlig å svare ja eller nei.
Leirfjord har allerede signert
uten at det var tatt opp
politisk.

1320

Opprette nettside for
informasjonsdeling

Beslutning

Godkjent

1421

Utarbeide mandat for faggrupper

Beslutning

Godkjent at prosjektleder
lager utkast til mandat for
faggruppene.

1520

Eventuelt

Orientering fra Hilde J
om VT prosjekt

Tatt til orientering

Annet:
Linda Karin Storfjord er ny kontakt person mot digitale Helgeland fra fylkesmannen i Nordland. Hun
var med i møtet og presenterte seg selv.
Hilde Johansson, prosjektleder for BRAVO, var med i møtet og orienterte om fremdriften på
prosjektet.
Det er møte 15. juni i Helgelandskraft som mange skal på. Da er det en mulighet for å samles fysisk
om vi har saker å diskutere.

