Nyhetsbrev
Digi Møre og Romsdal er et toårig prosjekt med mål om å etablere et regionalt
digitaliseringssamarbeid.
Samarbeidet skal bidra til økt digitalisering, bedre og mer effektive tjenester
gjennom blant annet å løfte felles digital kompetanse, samarbeide om
kompetanseutvikling og innovasjon, dele på gode løsninger og felles innføring av
tiltak og prosjekter.
Prosjektet er kommet godt i gang og vi har jobbet med å kartlegge eksisterende
fagnettverk, felles systemer samt kartlegging av digitaliseringsprosjekter i
kommunene. Følgende prosjektaktiviteter vil være i fokus framover:
•

•
•
•

Legge til rette for samhandling mellom fagnettverk for personvern og
informasjonssikkerhet. Dette for å samarbeide om kompetanseutvikling og
koble oss på nasjonalt arbeid gjennom KS.
Kompetansehevingstiltak innen digital transformasjon for kommunenes
toppledelse - Les om Kompetanseløft Møre og Romsdal lenger ned.
Samarbeide om felles innføringer
Videre arbeid med deling av gode løsninger og samarbeid om
tjenesteinnovasjon

Les mer om prosjektet her

Har din kommune gjort et smart tiltak innen
digitalisering? Vi ønsker å høre om det!
Digi Møre og Romsdal jobber med å kartlegge smarte tiltak og digitaliseringsprosjekter i
Møre og Romsdal. Dette gjør vi for å synliggjøre og dele gode løsninger som flere
kommuner kan ha nytte av å innføre, og samle disse til en felles prosjektoversikt.

Vi ber alle kommuner, IKT-samarbeid og fylkeskommune registrere smarte tiltak eller
prosjekter som andre kommuner kan ha nytte av å innføre. Det kan være store eller små
prosjekter som har ført til bedre arbeidsprosesser, bedre kvalitet i tjenester til innbyggere
eller ansatte, er ressursbesparende eller har gitt andre verdifulle gevinster. Prosjektene
kan være alt fra idé/konseptfase til avsluttet prosjekt.
Dette vil bli en idébank som deles i hele Møre og Romsdal.
Har din kommune et digitaliseringsprosjekt/ tiltak som andre kommuner burde høre
om?

Registrer deres tiltak eller prosjekt her

Kompetanseløft Møre og Romsdal
Digi Møre og Romsdal gjennomfører et kompetanseløft innen digital
transformasjon for toppledere, og alle kommuner, fylkeskommune og ikt-samarbeid
er med!
Kompetanseløftet skal bidra til å styrke kommunenes digitale modenhet for å
forstå mulighetene som følger av den digitale transformasjonen og evner å
gjennomføre nødvendig omstilling i egen organisasjon. Virksomheter som arbeider
systematisk med kompetanseutvikling i sin organisasjon får større mulighet til å
forsterke sin innovasjonsevne, konkurransekraft og verdiskaping og dette tiltaket
skal være med på å sikre at kommunene ikke blir et A og B-lag på
digitaliseringsområdet.
Tiltaket har estimert oppstart i juni 2021 og første samling medio
september. Kompetanseløftet ledes av Digi Møre og Romsdal i samarbeid med
Eirin Folde og Digi Telemark og Vestfold.

Les mer om Kompetanseløft Trøndelag her

Vi ønsker å høre fra deg!
Vi ønsker at prosjektet skal gi nytteverdi for kommunene i Møre og Romsdal, og
trenger derfor deres hjelp.
Ser din kommune et behov, et tema eller prosjekt som kan være aktuelt å løfte i det
regionale samarbeidet ønsker vi å høre fra deg.
Har du forslag eller ønsker til Digi Møre og Romsdal ber vi deg ta kontakt med
prosjektleder Siri Hollingsæter Stene.
Epost: siri.hollingsater.stene@kristiansund.kommune.no

Samarbeid om nasjonal portal for
bekymringsmelding - FIKS Bekymringsmelding
Mange kommuner planlegger, eller har allerede begynt å ta i bruk løsningen FIKS
Bekymringsmelding. Derfor etablerte vi et samarbeid knyttet til løsningen for å bidra
til smidigere utrulling.
Samarbeidet omfatter ledere av barnevernstjenestene, ikt-samarbeidene,
systemforvaltere, personvernombud og andre som har med utrullingen å gjøre.
Dokumentdeling, erfaringsutveksling, felles informasjon og samarbeid om DPIA har
gitt tidsøkonomiske gevinster og at løsningen skal være enklere å ta i bruk.
Samarbeidet har gitt gode synergier, og opprettholdes for videre samarbeid om
Digi Barnevern og ytterligere gevinster i arbeidet med mottak og utrulling av det.
Les mer om FIKS Bekymringsmelding her

Nasjonalt nettverk for regionale
digitaliseringssamarbeid
Digi Møre og Romsdal deltar i nasjonalt nettverk for regionale
digitaliseringssamarbeid, et nettverk initiert av KS. Nettverket bidrar til samarbeid
på tvers av regioner og en sterk kobling til KS nasjonalt.

I tillegg har Møre og Romsdal tatt et nasjonalt initiativ og lederrolle for
erfaringsutveksling og samhandling på tvers av fylker der vi inspireres av
hverandres suksesser og erfaringer. Dette gir interessante og verdifulle gevinster
og muligheter.
Nettverkene bidrar til at regionen tar en nasjonal posisjon og får en sterkere felles
stemme, og plasserer Møre og Romsdal på kartet for digitalisering og innovasjon,
som er en målsetning i prosjektet.

Har du spørsmål knyttet til prosjektet?
Kontakt prosjektleder Siri Hollingsæter Stene
Siri.hollingsater.stene@kristiansund.kommune.no

