Tid: 07.12.2021
Sted: Bodø, Quality Hotel Ramsalt
Tilstede: Hilde Rafaelsen (DH), Aleksander Millang (DH), Børge Toft (Alstahaug), Frank Nilssen
(Brønnøy), Robert Pettersen (Rana), Celina Svaleng (DigiNordland), Knut Toresen (Bindal), Brit
Skjevling (Vega), Erlend Eriksen (Vefsn), Robert Isaksen (KS), Benedicte Wildhaugen (DOGA), Caroline
Hoff (DigDir), Hilde Johannson (BRAVO), Lars Tore Hatten (Hemnes)

Saksliste

Sak
19-21
20-21
21-21

Tema
sakstype
Godkjenning av innkalling og agenda Beslutning
Godkjenning av referat fra forrige møte Beslutning
Status siden forrige møte:
Orientering
• Vel gjennomført SommerCamp
• Opplæringskurs Teams (10
dager siden i høst)
• Referansegruppe arbeid SoMe,
erfaringsbasert master i digitale
helsetjenester, Helserom
Helgeland – avstandsoppfølging
• Samlinger og workshop
nasjonale diginettverk
• Presentasjon på nasjonale
konferanser – Nokios og
brukerrådet
• Valg av leverandør til StimuLab
22-21 Elements cloud oppgradering
Orientering

23-21 Tjenesteutvikling i Altinn
• Helse og omsorgsskjema
• Integrasjon KS svarUT
• Integrasjon kjernejournal
• eFormidling
• Søknad om skjenkebevilgning
• Planer for 2022

Vedtak
Godkjent
Godkjent
Tatt til orientering

Status med fokus på hva
som har fungert bra i
prosjektet og litt om
utfordringer ble
gjennomgått. Arkivledere
fikk mye skryt. Produksjon
setting blir som planlagt 3.
januar. Prosjektet ser ut til å
holde seg innenfor estimat.
Orientering/beslutning Helse og omsorsgskjema er
snart ferdig for å kunne
produksjonsettes. Litt
gjenstår før eFormidling er
klar til test. Informerte om
at databehandler avtaler må
på plass og at vi i 2022 vil
jobbe videre med
skjenkebevilning og få
kurset lokale utviklere slik at
de kan starte
tjenesteutvikling selv.
Gerica kommunene vil
starte miniprosjekt for å få
på plass integrasjon mot
kjernejournal og svarUT. For
CosDoc venter vi fortsatt på

24-21 Digitalisering av ansettelsesprosessen
• Pilot Alstahaug
• HR nettverk

Orientering

25-21 Informasjon fra Digitale Nordland

Orientering

26-21 Informasjon fra StimuLab

Orientering

27-21 Informasjon fra Bravo

Orientering

at de skal få ferdig utviklet
integrasjonsmulighetet mot
svarUT. Kjernejournal
integrasjon har enkelte
kommuner bestilt. Rana og
Bindal har visma profil og
bruker dette i dag.
Nettverk for HR er etablert
og Alstahaug kommune vil
være pilot kommune for å
gjennomføre forslag som
kom frem i
ansettelsesrapporten som
er levert. De vil i første
omgang fokusere på
ansettelsesstrategi og
forbedring av utlysninger.
Det er inngått samarbeid
med kompetansesenter for
distriktsutvikling (KD)
Celina, prosjektleder i
DigiNordland presenterte
seg selv og informerte om
jobben som er gjort så langt
i DigiNordland og hva som
er videre planer. Vi ble også
utfordret til å sin noe om
forventeninger til
DigiNordland.
Det ble informert om det
nylig er gjennomført en
anbudskonkurranse mellom
fire ulike leverandører og at
valgt leverandør får beskjed
onsdag. Stimulab ved Digdir
og Doga informerte litt om
bakgrunnen for StilmuLab
prosjekter, om prosessen
videre og hvilke
forventninger de har til oss
og styringsgruppen
fremover.
Hilde J informerte om hva
som er gjort i BRAVO
prosjektet det siste året og
gav en grundig
gjennomgang på hvor langt
de ulike kommunene har
kommet innenfor
tjenestemodellen for
velferdsteknologi. NVP vil

28-21 Felles personvernombud

Diskusjon

29-21 Digitale Helgeland og veien videre

Diskusjon

videreføres fra 2022-2024
men vi må søke om å
fortsatt få være med. Hilde
skulle komme med forslag
til veien videre og være
behjelpelig med søknad om
videre skjønnsmidler. Hilde
leies inn fra
Helgelandssykehuset i en
liten prosent, men vil nå kun
konsentrere seg om jobben
sin på Helgelandssykehuset
Muligheter for felles
personvernombud ble
diskutert og sekretariatet
fikk i oppgave å samle de
kommunene som er
interessert i dette for å
gjøre en grundigere
kartlegging, samt lage et
saksgrunnlag som kan
behandles videre i den
enkelte kommune.
Leder for styringsgruppa
Børge Toft informerte om at
sjansen var god for videre
finansiering fra
statsforvalter i ett år til. I
løpet av 2022 bør det
jobbes med en plan for
videre finansiering og
kostnadsfordeling mellom
kommunene som ønsker å
være med videre i Digitale
Helgeland. Kostnadene bør
legges inn i budsjettplanene
for 2023 og videre
fremover.

