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 Nå etablerer vi Digi Innlandet for og
med kommunene i Innlandet og
Innlandet fylkeskommune.
 Digitalisering er en viktig faktor for å gi
gode, likeverdige og bærekraftige
tjenester til innbyggerne, uavhengig
av hvor i Innlandet de bor.

Digi Innlandet
- formål

 Prosjektet vil være et strategisk og
operativt samarbeid innen
digitalisering, - en felles kraft for å
håndtere den digitale utviklingen.
 Effektiv digitalisering i kommunene
ved deling av kapasitet og kompetanse
og erfaringer er også viktige stikkord i
samarbeidet.
 Vi ønsker å bygge på styrker
kommunene har, og allerede etablerte
digitaliseringssamarbeid.

Hovedfokus i prosjektet:
 Legge til rette for og koordinere innføring av
nasjonale og felleskommunale digitale løsninger,
slik at de raskt og effektivt kan tas i bruk i
kommunene.
 Dette forenkler mottak og reduserer tid og
prosjektkostnader for den enkelte kommune.

Digi Innlandet
- formål

Aktuelle samarbeidsområder:







nasjonale digitale løsninger - KS samstyringsstruktur
statens digitaliseringsstrategi med 7
livsløpshendelser
andre statlige digitaliseringsløsninger
fagområder vi velger å samarbeide om: for
eksempel informasjonssikkerhet og personvern,
anskaffelser, prosjektledelse, arbeidsprosesser,
tjenestedesign, gevinstrealisering.

• Skjønnsmidler:
Vi fikk støtte tilsvarende søknadsbeløpet: kr. 2,8 mill. Tusen takk!
 Prosjektlederstillingen er lyst ut. Gjøvik er vertskommune.
Søknadsfrist 18. april 2021.

De neste
aktivitetene

 Prosjektplan utarbeides og kommuniseres.
 Faggrupper etableres.
 Informasjon og bruk av etablere møteplasser vektlegges.
 Nå: finansiering via skjønnsmidler og egeninnsats. Etterhvert:
samarbeidsavtale og grunnfinansiering fra kommunene som ønsker
å delta videre.

 Kommunedirektørutvalget i KS Innlandet tok initiativ til arbeidet.
 Plan for etablering og skjønnsmiddelsøknad og organisering av
arbeidet videre er også forankret her.
 Styringsgruppe er utnevnt:

Forankring og
organisering

- Tord Buer Olsen, Lillehammer kommune
- Tron Bamrud, Innlandet fylkeskommune
- Kristian Trengereid, Elverum kommune
- Kaija Drønen Eide, Stange kommune
- Ole Magnus Stensrud, Østre Toten
- Marit Lium Dahlborg, Gjøvik kommune
- Rannveig Mogren, Gausdal kommune, leder for styringsgruppen
- Trond Lesjø, KS Innlandet
- Observatør: Anne Kathrine Fossum, Statsforvalteren i Innlandet
 Ressursgruppe av digitaliseringsmedarbeidere fra 7 kommuner Hamar, Lillehammer, Stange, Sel, Gjøvik, Elverum, Kongsvinger, og
fylkeskommunen.

Styring
Styringsgruppe

Ressursgruppe
av digitaliseringsmedarbeidere fra
kommuner

Prosjektleder
(sekretariat)

Operasjonalisering
Arbeidsgrupper for
tjenesteutvikling/
nasjonale
felleskomponenter, f.eks.
Barnehage/skole/e-helse/
plan, bygg, geodata

Forankret i
kommunedirektørutvalget i KS
Innlandet

Involvering av tjenestene
Faggrupper og nettverk
for kompetanseheving,
f.eks.
Informasjonssikkerhet
og personvern,
tjenestedesign,
anskaffelser

Nettverk for IKT-samarbeid

For å gjennomføre en foranalyse i kommunene har vi engasjert
firmaet Karabin AS, som har gjort tilsvarende arbeid inn mot andre
regionale digitaliseringsnettverk. Foranalysen inneholder spørsmål
om:
 Digitaliseringsstatus, behov og ønsker i den enkelte kommune i
Innlandet. Herunder i hvilken grad kommunen har innført ulike
nasjonale fellesløsninger.

Foranalysen

 Om kommunene har ønske om å ta del i et regionalt samarbeid,
samt hvilke forventninger, muligheter og utfordringer kommunen
ser knyttet til dette.
 I kommunene intervjues:
- Kommunedirektør og digitaliseringssjef/-rådgiver
- IKT-samarbeid kommunen er tilknyttet
• Utfra foranalysen, som blir et viktig kunnskapsgrunnlag - kan vi gå
mer konkret inn i arbeidet med prosjektbeskrivelsen, herunder mål
og prioriteringer og tiltak.

Fra Karabin:

Foranalysen –
betraktinger
fra kommuner
…

• «Det er gjennomgående god stemning i møtene. Noen er litt søkende
ift hva dette betyr og hva det vil gi av verdi for kommunene (en sunn,
men konstruktiv skepsis), mens andre helst skulle sett at vi var i gang
allerede og bruker ord som «endelig, dette trenger vi, dette ser vi frem
til» osv.»

