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Invitasjon til deltakelse i regionalt digitaliseringssamarbeid
felles søknad til Fylkesmannen

og

Digitaliseringssamarbeidet
i Bergensområdet
I februar 2017ble det etablert et felles regionaltforprosjekt knyttet til «Samordnetregional
digitalisering»mellom kommuneneAskøy,Bergen,Fjell,Osog Lindås. Initiativet ble tatt av rådmenn
i kommunenerundt Bergen.De erkjente at kompetansebehovetinnenfor digitaliserings-området for
den enkeltekommuneer økendeog ønskettettere samarbeidmed Bergenkommuneettersom
Bergenkommunehar en fremtredenderolle i blant annet KSsine nasjonalestrukturer (KommITrådet, Digitaliseringsutvalget,
KSfaggrupperfor arkitektur og informasjonssikkerhet)samt i de
nasjonaleprosjektenesom vokserfrem (Digihelse,Digisos,Digibarnevernm.fl.). Rådmenneneså det
som en forutsetningfor at dereskommunerskullefølge med i utviklingenat de fikk tilgangtil det
betydeligekompetansemiljøetinnenfor digitalisering,arkitektur og informasjonssikkerhetsom
Bergenkommunehar, samt tilrettelagt de nasjonaleprosjektenefor innføringi egnekommuner.
Det etablerte forprosjektetsformål var å avklaregrunnlagfor et felles regionalt
kompetansesamarbeid
på digitaliseringsområdet.23. juni vedtok rådmennenei de deltakende
kommuneneå videreførearbeidet som et langsiktigsamarbeidsom formaliseres gjennomen
samarbeidsavtaleog der sekretariatsfunksjonenfor samarbeideter samlokalisertmed Bergen
kommunesSeksjonfor digitaliseringog innovasjon.Samtidigble de fremtidige kommunestrukturene
inkludert i samarbeidet.
Gjennomsamarbeidetønskerpartene å høstefelles erfaringerog etablere en system- og
kompetansemessig
plattform som utjevner ulikheter og forsterker og forenkler innsatsenpå
digitaliseringsområdet.Dette innebærer;
•
•
•
•
•

Fellesfagligearenaer
Tilgangtil kompetansegjennomfellesressurser
Standardiserteløsningerog tjenesteprosesser
Koordinertmottak av statligeog felleskommunaleprosjekter
Koordinerteregionaleanskaffelserpå områderder man er moden for det

Sekretariatetsarbeid har vært innrettet mot tre hovedområder:
•
•
•

Mottak nasjonaleprosjekter(statligeog felleskommunaleløsningerog tiltak)
Regionaletiltak og utviklingsprosjekter
Regionalefaggrupper
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Gjennomhøstenble det startet et arbeid med å etablere et felles,skalerbartkompetansemiljøder de
deltakendekommunenebidrar med ressurser.Kompetansemiljøetskalunderstøttekommunenepå
digitaliseringsområdetsamt sikreutvikling av nye felles løsningskomponenter.
Et felles kompetansemiljøpå digitaliseringsområdetøker mulighetenfor å gjennomførefelles tiltak
og er en arenaå møte nasjonaleinitiativer på. Samarbeidetvil i tillegg kunnebidra til å forenkle
informasjonsflytmellom kommunenesinterne løsningerog fellesløsningersom følger av nasjonale
statligeog felleskommunaletiltak.
Kollektivlæring,erfaringsutvekslingog felles infrastruktur gir grunnlagfor å realiserefremtidige
effekter. Ved å leggetil rette for standardisering,samordnetutvikling og øket gjennomføringskraftpå
digitaliseringsområdetvil det regionalesamarbeidetbidra til å styrke kommunenesmulighet for å ta i
bruk og realisereeffekter av nasjonalefelleskomponenterog elektronisksamhandlingmellom
forvaltningsnivåer.
Arbeideti Bergensregionen
har vært organisertslik:
Styringsgruppenbestår av
rådmenni kommunene.Den
nedsettergjennomførings
prosjekt for spesifikketiltak.
Prosjektenerapporterer til
styringsgruppengjennom
sekretariatet.
Ressursgruppen
bestårav en
koordinator/ representantfra
den enkelte
kommune/kommunestruktur. Gruppenkvalifiserer
tiltak og initiativer i samarbeidmed sekretariatetog arbeideraktivt for realiseringav
samarbeidsavtalens
formål om å styrke samhandlingenpå tvers av kommunene,integrerende
prosesserog oppgaveløsningsom bidrar til felles gjennomføring.Den enkelterepresentanti
ressursgruppenhar spesifiktansvarfor å bidra til realiseringav samarbeideti egenkommune.
Sekretariatetkoordinererarbeidet og rapporterer til styringsgruppen.
Eierskaptil det enkelte prosjekt/tiltak tilleggeskommunalsjefe.l. for tiltaksområdeti en av
kommunene.Prosjektlederfor tiltaket rapporterer i samrådmed prosjekteiendekommunalsjeftil
sekretariatetog den regionalestyringsgruppen.
Behovetfor forsterket innsatspå digitaliseringsområdetog sektorspesifikkekrav til bruk av
standarderog felleskomponenterøker i takt med at omfangetav statligedigitaliseringsprosjekter
som berører kommuneneog nasjonalefelleskommunaleprosjekterog løsningervokserfrem.
Kommuneneoppleverat digitale trender utfordrer dagenstjenesteproduksjonog at det er krevende
å møte de nasjonaleinitiativene innenfor ulike tjenesteområder.Det felles regionalesamarbeidet
skalhjelpe kommunenet il å møte disseutfordringene.
Forslagtil utvidelseav samarbeidet
Det er et mål for samarbeidetå oppnå gjenbrukav erfaringerog løsningskomponenteri øvrige
Hordalandskommunerog å bidra regionaltinn mot nasjonalutvikling. Derfor inviteresnå øvrige
Hordalandskommunertil å ta del i samarbeidet.
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Gjennomdialogmed rådmennhar vi utformet en modell som vektleggerdet etablerte tiltaket
«Samordnetregionaldigitalisering»i Bergensregionen
som det sentraleelementet i en samlet
struktur som favner hele fylket. Figurennedenforillustrerer forslaget.

Det etableresnoen nye «Koordineringspunkt»for henholdsvisSunnhordlandsområdet
og
Hardanger/Vosssamtidigsom det arbeidesvidere med å klargjørepå hvilkenmåte kommuneri
driftssamarbeidetNordhordlandIKTknyttes opp ettersom Alver alleredeer representert.
Koordineringspunktene
er tiltenkt lagt til Norheimsundog Leirvikettersom dette representerer
knutepunkt med rimelig reiseavstandfor de deltakendekommunene.Hvilkekommunersom knyttes
til det enkelte knutepunktavklaresnår det blir kjent hvor mangeog hvilke kommunersom melder sin
interessefor den felles søknadentil Fylkesmannen.
Koordineringspunktene
er tiltenkt å ha en strategiskog operativ møteplass.Denstrategiske
møteplassen vil være for representasjonpå rådmannsnivå.Såledesetableresen arenader rådmenn
blir oppdatert på det som skjer av nasjonaleog felleskommunaleinitiativer på digitaliseringsområdet.
Denoperativemøteplassenvil ha større grad av likhetstrekkmed den ressursgruppeog de faglige
nettverk som er etablert i Bergensregionen.
Her er det blant annet ønskeligå sikre deltakelsefra
ressurspersonermed særskiltkompetanseeller interessefor de ulike fagligearenaenesom
etableres.Dette er viktig, blant annet for å sikreregionaltilgangtil lokalekompetanserog erfaringer.
I 2018gjennomføresde strategiskekoordineringsmøteneav styringsgruppensleder og
sekretariatsleder.Enrepresentantfor de rådmennsom møtespå de strategiske
koordineringsmøtenevil kunnebli invitert som observatørpå styringsgruppemøtene
for
Bergensregionen.

Konsekvenserav utvidelsen– fellessøknadtil Fylkesmannen
Det økte omfangav kommuner,arenaerog aktiviteter vil innebæreet behovfor kapasitetsmessig
styrkingav det etablerte sekretariatetsamt økt tilgangtil ulike fagligekompetanser.Det arbeides
med å klargjøreområderog kvantifisertebehov.
Grunnfinansieringav de infrastrukturkostnadersom følger av det utvidete geografiskeog
aktivitetsmessigeomfangsom følger av modellenvil i oppstartsåret(2018)søkesmedfinansiert
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gjennomskjønnsmidlerfra Fylkesmannen.Det leggetil grunn en felles søknadfor de kommunersom
ønskerå inngåi samarbeidet.
I den forbindelseber vi kommunenemelde sin interessefor deltakelse i samarbeidetinnen 16.
februar til kjetil.arhus@bergen.kommune.no
, slik at en søknadom skjønnsmidlerkan utformes og
fremsettesfor behandlinghos Fylkesmannen.
Eventuellespørsmåltil denneinvitasjonenrettes til leder av styringsgruppenfor samordnetregional
digitaliseringKjetil Århus(direktør for digitaliseringog innovasjoni Bergenkommune)
kjetil.arhus@bergen.kommune.no
, evt leder for sekretariatetfor «Samordnetregionaldigitaliseringi
Bergensområdet»,Atle Sandal(91334858),atle.sandal@karabin.no
.
Med vennlighilsen

Tor Corneliussen- kommunaldirektør
Kjetil Århus- direktør
Dokumenteter godkjentelektronisk.
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Mottakere:

OSTERØY KOMMUNE,RÅDHUSET,5282 LONEVÅG
SAMNANGER KOMMUNE,Tyssevegen 217,5650 TYSSE
FITJAR KOMMUNE,Postboks 83,5418 FITJAR
ODDA KOMMUNE TENESTETORGET,Opheimsgata 31,5750 ODDA
AUSTEVOLL KOMMUNE,Birkelandsvegen 2,5392 STOREBØ
JONDAL KOMMUNE,Kommunehuset,5627 JONDAL
STORD KOMMUNE,Postboks 304,5402 STORD
TYSNES KOMMUNE,Uggdalsvegen 301,5685 UGGDAL
KVINNHERAD KOMMUNE,Rosendalsvegen 10,5470 ROSENDAL
VOSS KOMMUNE,Postboks 145,5701 VOSS
VAKSDAL KOMMUNE,Konsul Jebsensgata 16,5722 DALEKVAM
AUSTRHEIM KOMMUNE,Sætremarka 2,5943 AUSTRHEIM
FEDJE KOMMUNE,Stormarkvegen 49,5947 FEDJE
BØMLO KOMMUNE,Rådhuset Leirdalen 1,5430 BREMNES
Etne kommune,Sjoarvegen 2
,5590 ETNE
ULVIK KOMMUNE RÅDMANNEN,Skeiesvegen 3,5730 ULVIK
GRANVIN KOMMUNE,Postboks 13,5733 GRANVIN
KVAM KOMMUNE,Grovagjelet 16,5600 NORHEIMSUND
MODALEN KOMMUNE,Postboks 44,5732 MODALEN
MASFJORDEN KOMMUNE,Austfjordvegen 2724,5981 MASFJORDNES
ULLENSVANG HERAD SENTRALADMINISTRASJON,5780 KINSARVIK
SVEIO KOMMUNE,Postboks 40,5559 SVEIO
EIDFJORD KOMMUNE,Simadalsvegen 1,5783 EIDFJORD
ULLENSVANG HERAD,5780 KINSARVIK
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