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Saksliste: 

1. Informasjon og presentasjon fra prosjektleder 

• Om digitalisering, om én digital sektor og føringer fra regjering og KS  

• Presentasjon av prosjektet Digitale Helgeland 

• Litt om prosjektveiviseren og milepælsplan 

• Diskusjon 

 

2. Beslutningspunkt: 

a. Hvem blir med i videre samarbeid? 

b. Godkjenning av mandat for konseptfasen 

 

3. Godkjenning av oppdatert styringsdokument for nasjonalt 

velferdsteknologi program 

 

Referat 

1. Informasjon og presentasjon fra prosjektleder 

Prosjektleder startet med å holde en presentasjon som fortalte litt om digitaliseringsstrategi og 

mål for offentlig sektor. Det ble også gått igjennom hva som er bakgrunnen for Digitale 

Helgeland prosjektet og hva statusen på prosjektet er så langt.  

Prosjektveiviser og konsept 

Prosjektleder informerte videre om prosjektveiviseren som vi har bestemt oss for å bruke til 

gjennomføringen av prosjektet. Prosjektveiviserens formål er å bidra til flere vellykkede 

prosjekter. Den beskriver virksomhetens overordnede styring av sine prosjekter, basert på faser 

og beslutningspunkter. Det ble informert om at prosjektet nå befinner seg i starten av 

konseptfasen. Prosjektleder forklarte litt rundt hva som er hensikten med en konseptfase og 
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hvilke konsepter vi er tenkt å jobbe videre med i tiden som kommer. Følgende konsept er 

foreslått: 

• Kjøre felles fagprogram 

• Felles skyplattform 

• Felles tjenester 

• Felles innkjøp og offentlige anskaffelser 

• Felles nasjonale digitaliseringsprosjekt 

Det ble en del diskusjon rundt de ulike konseptene, spesielt rundt dette med felles innkjøp og 

offentlige anskaffelser. Det kom frem i møtet at flere kommuner i dag har en felles 

innkjøpsordning i Salten, Samordnet innkjøp i nordland (siin) som administreres via Bodø 

kommune ilag med Bodø kommune. Denne ordninger er de svært misfornøyde med. Det var et 

sterkt ønske fra flere at man så på en ny og bedre løsning for Helgeland, men man var usikker på 

om dette trengte å høre under Digitale Helgeland eller om det kunne kjøres som et eget prosjekt 

utenfor. Vi ble enige om at man i konseptfasen uansett kunne bruke litt tid på å beskrive 

utfordringene og se nærmere på om det vil være hensiktsmessig å gå videre med dette 

konseptet i prosjektet Digitale Helgeland. Det var enighet om at de andre konseptene som er 

foreslått i mandatet for konseptfasen skulle jobbes videre med. 

Organisering og ressurser inn i faggrupper 

Prosjektleder gikk deretter gjennom prosjektorganiseringen og forslaget til faggrupper. Det ble 

diskutert at det kanskje ikke var hensiktsmessig å ha så mange ulike faggrupper som var skissert 

i mandatet, at det kunne bli vanskelig å få tak i ressurser som skulle være med i alle 

faggruppene. Vi ble derfor enig om å slå sammen noen faggrupper. Mandatet for konseptfasen 

vil oppdateres med nye faggrupper.  

Prosjektleder informerte om at det dagen før ble avholdt et lite møte med rådmenn fra 

Brønnøy, Sømna, Bindal, Vega og Vevelstad der samme presentasjon ble gjennomgått. I møtet 

med rådmenn fra Sør-Helgeland fikk prosjektleder tilbakemelding på at de savnet en faggruppe 

for næringsliv, jordbruk og kultur. Det ble enighet i styringsgruppemøtet om å samle disse tema 

inn i faggruppen for teknisk, eiendom og plan. Det ble diskutert og kom tydelig frem fra flere at 

hoved fokuset i Digitale Helgeland måtte være på de største fagområdene; helse og oppvekst. 

Da det er der man har de største utfordringene og som man kan tenke seg å få ut de største 

gevinstene ved å digitalisere. Det ble diskutert en del rundt at mange tjenester har behov for 

digitale søknadsprosesser og om vi finner en god løsning for dette så vil vi kunne løse mange lavt 

hengende frukter både innen landbruk og andre fagområder. 

Det kom frem både i møtet med rådmenn på Sør-Helgeland og på styringsgruppemøtet at det 

ville være vanskelig å få tak i ulike ressurspersoner til hver faggruppe. For de minste 

kommunene har de ikke så mange de kan stille med, og det ble ytret ønske om at de største 

måtte bidra med flere ressurspersoner. Vi ble enige om at prosjektleder skulle komme med en 

bestilling på ressurser så fort de nye faggruppene er klare.  
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Veien videre, på kort sikt 

Prosjektleder informerte om at det er tatt kontakt med tre ulike firma for å få hjelp til 

innsiktsarbeid, tjenestedesign og gjennomføring av workshop med alle ressurspersoner som skal 

delta inn i prosjektet. Det er to firma som har levert tilbud som blir vurdert av prosjektleder og 

ressurspersoner fra Alstahaug og Rana. Planen er å komme i gang med workshop så fort som 

mulig. 

Det kom spørsmål om hvor lang tid man ser for seg å bruke på konseptfasen, men dette kunne 

ikke prosjektleder gi et godt svar på ennå. Det ble ytret ønske om at man satte en frist for når 

konseptfasen skulle være ferdig så man hadde en frist å forholde seg til.  

Det ble også informert om at prosjektleder har vært i kontakt med Digitale Hordaland, Digitale 

Rogaland og Digitale Gardermoen for å høre om de kunne dele erfaringer med oss. Alle 

prosjektleder har vært i kontakt med var veldig positive både til å ta imot besøk fra oss og til å 

komme til oss på Helgeland. Vi ble enige om at prosjektleder skulle undersøke nærmere rundt 

muligheten for erfaringsutveksling og når vi skulle gjennomføre det.  

 

2. Beslutningspunkt  

Underskrift av samarbeidsavtale 

Alle rådmenn på Sør-Helgeland signerte samarbeidsavtalen på møtet mandag 24. februar og alle 

rådmenn i møtet på styringsgruppemøtet 25. februar signerte også avtalen. Da er det fore løpig 

12 kommuner som har signert avtalen og kun Lurøy som har takket nei til videre samarbeid. 

Prosjektleder vil kontakte de resterende kommunene for å høre om de ønsker å være med.  

Godkjenning av mandat for konseptfasen 

Prosjektleder vil oppdatere mandatet med nye faggrupper og beskrivelse av ressursbehov. Når 

endringen er gjort vil mandatet sendes ut for endelig godkjenning.  

 

3. Godkjenning av styringsdokument for nasjonalt Velferdsteknologi 

program 

Prosjektleder informerte om at styringsdokument for nasjonalt Velferdsteknologi program var 

oppdatert med nytt budsjett for 2020 og at alle referanser til Lurøy er tatt vekk. Det ble 

informert om at prosjektet ville søke nye skjønnsmidler og at det var viktig at man i 

skjønnsmiddelsøknaden fikk forankring fra alle rådmenn på forhånd. Det ble ingen innvendinger 

mot oppdatert styringsdokument slik at det ble godkjent og forankringen er på plass.  


