Møtereferat styringsgruppemøte
Tid: 07.01.2021
Sted: Teams

Tilstede: Børge Toft (Alstahaug), Knut Toresen (Bindal), Tor Henning Jørgensen (Dønna), Øyvind Toft
(Grane), Stian Skjærvik (Hattfjelldal), Lill Stabell (Nesna), Robert Pettersen (Rana), Arne Johansen
(Sømna), Erlend Eriksen (Vefsn), Brit Skjevling (Vega), Kirsti Tømmervold (Vevelstad), , Aleksander
Millang (Digitale Helgeland), Hilde Rafaelsen (Digitale Helgeland), Geir Berglund (Herøy), Jan Ove
Styve (Leirfjord), Amund Eriksen (Hemnes), Torild Fogelberg Hansen (Træna)

Saksliste

Sak

Tema

sakstype

Vedtak

0121

Godkjenning av innkalling og agenda

Beslutning

Godkjent

0221

Godkjenning av referat fra forrige
møte

Beslutning

Godkjent

0321

Status siden forrige møte:
Orientering/diskusjon Tatt til orientering
• Lansert nye nettsider
• Podcast innspilling
• Kommunikasjonsplan
ferdigstilt
• Prosjektbegrunnelser sendt ut
for digitalisering av
ansettelsesprosess,
digitalisering av
tjenestekontor, oppgradering
til Elements
• Samarbeidsavtale med
digitaliseringsdirektoratet som
tjenesteeier i Altinn signert og
inngått
• Oppstart faggruppe oppvekst
• Planlegger fagdag med
Digitaliseringsdirektoratet
• Diginettverksmøter

0421

Oppstart prosjekt: Digitalisering av
ansettelsesprosess. Hvilke kommuner
er med?

Beslutning

Flere kommuner har svart de
er med. Hilde eller
Aleksander tar direkte
kontakt med de kommuner
som ikke har rukket å fylle ut
spørreskjema om de er med
eller ikke. Beslutning om å
starte prosjektet med de
kommunen som har takket ja
til å være med.

0521

Oppstart prosjekt: Digitalisering av
søknadsprosess tjenestekontoret.
Hvilke kommuner er med?

Beslutning

Flere kommuner har svart de
er med. Hilde eller
Aleksander tar direkte
kontakt med de kommuner
som ikke har rukket å fylle ut
spørreskjema om de er med
eller ikke. Beslutning om å
starte prosjektet med de
kommunen som har takket ja
til å være med.

0621

Oppstart prosjekt: Oppgradere
Ephorte og ESA til Elements. Hvem er
med?

Beslutning

Prosjektleder informerte om
at alle har fått tilsendt
vurdering fra KS advokat
rundt anskaffelsesregelverk
og problemstillinger vi må
vurdere. Hver enkelt
kommune som tenker å
oppgradere eller bytte sakarkiv løsning må selv stå
ansvarlig å ta en avgjørelse.
Prosjektleder tar kontakt
med hver enkelt kommune
for endelig avklaring etter at
alle har fått satt seg inn i svar
fra KS advokat.

0721

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

Flere kommuner gir uttrykk
for at dette er en veldig viktig
tjeneste å få på plass for sine
innbyggere og at det vil gi
forenklinger til
saksbehandler. Flertallet er
positive til å sette i gang
prosjekt, men er redde de vil
få utfordringer med å finne
lokale ressurser til prosjektet.

Det ble besluttet at Digitale
Helgeland tar initiativ til å
starte opp prosjekt for
eByggesak før sommeren.
0821

Bistand eksterne
• Halogen
• KS advokat
• Pål T

Beslutning

Enighet om at vi fortsetter å
bruke ekstern bistand ved
behov. Det ble etterspurt om
Rana og Vefsn kan bistå med
advokater/jursiter? Enkle
spørsmål er OK å ta med
kommunene, men ved større
jobb må vi bare bruke
advokater og kostnaden er
akseptabel.

0921

Datoer for styringsgruppemøter 2021

Beslutning

Hilde og Aleksander lager
først oversikt over når alle
kommuner har sine
kommunestyremøter og
formannskapsmøter og
prøver å finne datoer der alle
er ledig.

1021

Søknad skjønnsmidler – frist februar

Orientering

Tatt til orientering.

