
 
 
Møtereferat styringsgruppemøte   
  
Tid: 23. oktober 2020, 09.00-14.00 

  
Sted: Kred, storgata 61, Brønnøysund 

  
Til stede: Børge Toft (Alstahaug), Knut Toresen (Bindal), Helge Thorsen (Brønnøy), 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), Hilde Johansson (Prosjektleder velferdsteknologi) , Aleksander Millang 
(Digitale Helgeland), Robert Isaksen (KS), Merethe Schjem (Fylkesrådsleders kontor), Lars Tore Hatten 
(Hemnes), Pål Trælvik (innleid konsulent), Hilde Rafaelsen (Digitale Helgeland) 
 
 

Program for møtet 
 
9.00 Velkommen 
Godkjenning av innkalling og referat fra forrige møte 
Børge Toft, Rådmann Alstahaug, leder styringsgruppe 
 
9.15 Gjennomgang digitaliseringsstrategi 
Hilde T L Rafaelsen, prosjektleder Digitale Helgeland 
 
10.00 Gjennomgang organisasjonsform 
Helge Thorsen, Rådmann Brønnøy 
Børge Toft, Rådmann Alstahaug 
 
Diskusjon og beslutning av digitaliseringsstrategi og organisasjonsform 
Alle 
Beslutning 
 
11.00 Orientering fra Nordland fylkeskommune om arbeidet rundt digitalisering og bredbånd 
Merethe Schjem, leder fylkesrådsleders kontor, strategi og samordning 
 
11.15 Status Velferdsteknologiprosjekt 
Hilde Johansson, Prosjektleder Velferdsteknologi i helse og omsorg, Alstahaug 
 
11.30 Lunsj 
 
12.15 Orientering om prosjekter og veien videre 
Hilde T L Rafaelsen, prosjektleder Digitale Helgeland 
Aleksander Millang, prosjektmedarbeider Digitale Helgeland 
 



 
Saksliste 
 
 

Sak Tema sakstype Vedtak 

16-
20 

Godkjenning av innkalling og 
agenda 

Beslutning Godkjent 

17-
20 

Godkjenning av referat fra forrige 
møte 

Beslutning Godkjent 

18-
20 

Gjennomgang 
digitaliseringsstrategi  
  

Diskusjon/beslutning Vedtatt og godkjent 

19-
20 

Gjennomgang organisasjonsform Diskusjon/beslutning Det var stor enighet om at man 
på sikt bør danne et selskap. 
Det ble diskutert fordeler og 
ulemper med de ulike 
selskapsformene, men man ble 
enige om at det er for tidlig å ta 
en beslutning rundt 
selskapsform nå. Vi må ha mer 
tid på å se på hvordan vi best 
skal organisere oss. Vi må bruke 
litt tid på å se hvordan andre 
kommunesamarbeid 
organiserer seg. Det ble også en 
diskusjon rundt fremtidig 
finansiering. Alle var innforstått 
med at kommunene måtte 
finansiere prosjektet når vi ikke 
lenger får støtte fra 
fylkesmannen. Om prosjektet 
leverer bra vil vi sannsynligvis få 
finansiering fra fylkesmannen 
enda noen år.  

20-
20 

Orientering om arbeid rundt 
digitalisering og bredbånd fra 
Nordland fylkeskommune 

Orientering/diskusjon Tatt til orientering.  
 
Fylkeskommunen åpner for 
søknader rundt tiltak og initiativ 
som kan være innovative og 
interessant for Nordland. De ser 
et stort behov for utbygging av 
bredbånd. Digitale Helgeland er 
ønsket som foredragsholder på 
Nordlandskonferansen og det 
takket vi ja til. 



21-
20 

Status velferdsteknologi prosjekt og 
endringer styringsdokument 

Orientering og 
beslutning 

Tatt til orientering. 
 
Styringsdokument godkjent.  
 
Prosjektet er et underprosjekt 
av Digitale Helgeland og 
samkjører seg med Nasjonalt 
Velferdsteknologi program. Har 
blant annet jobbet med 
gevinstrealisering, helhetlig 
tjenestemodell, personvern og 
informasjonssikkerhet. Det er 
etablert et samarbeids og 
spredingsnettverk. Mosjøen 
VGS satser på velferdsteknologi 
i sin undervisning. Enighet om 
at det snakkes for lite om 
velferdsteknologi og at vi må bli 
flinkere å kommunisere det ut 
både eksternt og internt.  
 
 

22-
20 

Oppstart prosjekt: Digitalisering av 
ansettelsesprosess 

Beslutning Godkjent at prosjektet 
utarbeider prosjektbegrunnelse 
som sendes til alle kommuner. 
Hver enkelt kommune må da 
forankre internt og fatte en 
beslutning om å være med 
videre i prosjektet eller ikke.  

23-
20 

Oppstart prosjekt: Digitalisering av 
søknadsprosess tjenestekontoret 

Beslutning Godkjent at prosjektet 
utarbeider prosjektbegrunnelse 
som sendes til alle kommuner. 
Hver enkelt kommune må da 
forankre internt og fatte en 
beslutning om å være med 
videre i prosjektet eller ikke. 

24-
20 

Forslag: Oppgradere Ephorte og 
ESA til Elements (11 kommuner) 

Beslutning Godkjent at prosjektet 
utarbeider prosjektbegrunnelse 
som sendes til alle kommuner. 
Hver enkelt kommune må da 
forankre internt og fatte en 
beslutning om å være med 
videre i prosjektet eller ikke. 

25-
20 

DigiHelgeland Sommercamp 2021 – 
konsept, samarbeid med 
Digitaliseringsdirektoratet og 
Brønnøysundregistrene 

Beslutning Godkjent at Digitale Helgeland 
blir med i videre dialog og 
planlegging rundt sommercamp 
for studenter i 2021. 



26-
20 

Oppstart handlingsplan med 
prioriterte innsatsområder 

Beslutning Tas opp senere 

27-
20 

Nettsider Orientering Tatt til orientering.  
 
Stor enighet om at vi fremover 
må fokusere på kommunikasjon 
rundt prosjektet både til 
politikere, internt i kommunen 
og mot innbyggere 

28-
20 

Tjenesteutvikling Altinn Orientering Tas opp senere 

29-
20 

Eventuelt 
 
eByggesak 

 Sømna kommune kom med et 
ønske om å se på eByggesak. Vi 
ble enige om at prosjektet 
skulle starte prosess med å 
inngå samarbeidsprosjekt rundt 
eByggesak for de kommune som 
ennå ikke har dette på plass. 
Flere kommuner på Helgeland 
er allerede i gang med å få 
implementert eByggesak.  

 


