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Søknad om skjønnsmidler til prosjektet ”Et Smartere Salten og 
digital infrastruktur” 

 
Vedlagt følger søknad om skjønnsmidler til prosjektet ”Et Smartere Salten og digital infrastruktur”. 
Det søkes herved om kr. 700.000,- i skjønnsmidler pr. år i tre år på vegne av alle kommunene i 
Salten til gjennomføring av prosjektet. Midlene søkes under satsingsområdet ”Omstilling og 
samarbeid om nye løsninger”. 

Prosjekteier er Salten Regionråd og Bodø kommune vil være søker på vegne at alle kommunene i 
Salten. 

Vi håper på en positiv behandling av vår søknad og ser fram til å høre fra dere. 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

Bodø kommune  
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Søknad om skjønnsmidler til prosjekt: “Et Smartere Salten og digital 
infrastruktur” 

 

1. Sammendrag 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom de ti kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, 

Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 

Regionrådet har nå vedtatt å igangsette prosjektet «Et Smartere Salten og digital infrastruktur» 

hvor formålet er å jobbe på en smartere og mer fremtidsrettet måte slik at kommunene i fremtiden, 

gjennom digitalisering og effektivisering, kan settes i stand til å løse flere oppgaver med 

begrensede ressurser. 

Prosjektet skal i første omgang være ei treårig satsing hvor formålet er å ansette en ressurs som 

kan jobbe målrettet med ulike tiltak innenfor prosjektet. Første tiltak er å utarbeide en 

digitaliseringsstrategi som alle kommunene kan slutte seg til, og som skal gi retning for et felles 

arbeid med digitalisering og effektivisering i kommunene. 

 

2. Bakgrunn 

Salten Regionråd har vedtatt å igangsette prosjektet «Et Smartere Salten og digital infrastruktur» 

hvor formålet er å jobbe på en smartere og mer fremtidsrettet måte slik at kommunene i fremtiden, 

gjennom digitalisering og effektivisering, kan settes i stand til å løse flere oppgaver med 

begrensede ressurser.  

Bodø kommune, fylkeshovedstad og en av medlemskommunene i Salten Regionråd, jobber 

allerede målrettet med digitalisering og ei «Smart by»-satsing. Bodø er med i det nasjonale 

nettverket for smarte byer (Smartbyene) og skal i løpet av våren også inn i FNs nettverket for 

smarte byer; United smart Cities som hele Saltenregionen kan nyte godt av.  

Det foregår også gode initiativer rundt omkring i Norge – og stadig flere kommuner er interesserte i 

å gå i bresjen for å teste ut nye løsninger. Vi ser det derfor som en styrke med et regionalt 

samarbeid i Salten som kan være med å løfte hele Salten inn i dette arbeidet. Tiden er derfor 

moden for at igangsette ei felles satsing innenfor følgende områder (vedtak i SR-sak 04/19);   

Salten Regionråd ber om at det jobbes videre med «Et Smartere Salten og digital infrastruktur» 

innenfor følgende rammer: 

1. Søknad til fylkesmannen om skjønnsmidler til 

- Kartlegging av digital infrastruktur 

- Mulig ressurs for å jobbe med «Et Smartere Salten» 

- Bodø kommune står som søker på vegne av alle kommunene i Salten 

2. Med bakgrunn i workshop i regionrådet skal følgende områder prioriteres 

- Utarbeide felles IKT-strategi for kommunene i Salten 
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- Kartlegge muligheten for felles IKT-plattform og 

fagsystemer i kommune 

- Jobbe for forenklede tjenester for innbyggerne 

3. Målet er å bidra til at kommunene i fremtiden settes i stand til å løse flere oppgaver med 

begrensede ressurser  

 

Regjeringen la i 2015 fram Meld. St. 27 Digital agenda for Norge. Prosjektet «Et smartere Salten 

og digital infrastruktur» skal bidra til å bygge opp omkring de fem hovedprioriteringene i 

regjerningens digitaliseringsstrategi; 

- Brukeren i sentrum 

- IKT som innsatsfaktor for innovasjon og produktivitet 

- Styrket digital kompetanse og deltakelse 

- Effektiv digitalisering av offentlig sektor 

- Godt personvern og god informasjonssikkerhet  

 

3. Hovedmål  

Den overordnede målsettingen for prosjektet er:  

Å jobbe på en smartere og mer fremtidsrettet måte slik at kommunene gjennom digitalisering og 

effektivisering kan settes i stand til å løse flere oppgaver med begrensede ressurser. 

Delmål: 

- Jobbe for forenklede tjenester for innbyggerne 

- Utarbeide felles IKT-strategi for kommunene i Salten 

- Kartlegge muligheten for felles IKT-plattform og fagsystemer i kommune 

 

4. Problemstilling 

Beskrivelse av prosjektet: 

1) Jobbe for forenklede tjenester for innbyggerne 

En smart by eller et lokalsamfunn handler om å ta utgangspunkt i innbyggernes behov og ta i bruk 

ny teknologi for å gjøre byen og lokalsamfunnet til et bedre sted å leve, bo og arbeide. Viktige 

satsingsområder er typisk: 

• Innbyggerinvolvering 

• Samarbeid 

• Teknologi 

• Klima og miljø 

Kommunene i Salten har mye å tjene på et sterkere samarbeid omkring utvikling av 

lokalsamfunnene våre hvor vi sammen setter innbyggere og næringsliv i sentrum for utvikling av 

eksisterende og nye tjenester. 
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For å kunne jobbe effektivt sammen om utvikling av lokalsamfunnene i 

Salten så er det en klar fordel om Saltenkommunene har en felles «grunnmur» i forhold til den 

tekniske plattformen som skal benyttes for å realisere morgendagens tjenester. Det er omhandlet i 

de neste kapitlene. 

 

2) Utarbeide felles IKT-strategi for kommunene i Salten 

Det skal utarbeides en IKT strategi for Saltenkommunene som: 

• legger rammene for en IKT plattform som sikrer likebehandling av innbyggere og næringsliv 

i forhold til offentlige digitale tjenester i hele regionen 

• tilrettelegger for innovasjon og nytenking 

Arbeidshypotesen er at ved å standardisere arbeidsprosesser og etterstrebe felles IKT løsninger vil 

Saltenregionen kunne innfri målsettinger som: 

• Redusere IKT kostnader 

• Etablere felles løsninger for hele regionen innenfor områder som eksempelvis 

opplæringsløsninger og selvbetjeningsløsninger 

• Tettere samarbeid med private aktører for å skape nye fellesløsninger innenfor f.eks. 

transport og tjenesteyting 

• Det skal ikke lenger være nødvendig å søke på tjenester som er universelle 

• Brukerne skal ikke lenger behøve oppgi opplysninger som det offentlige allerede kjenner 

Med en felles implementert IKT strategi vil Salten kommunene kunne bistå/hjelpe hverandre i 

hverdagen.  

Ved sykdom/fravær i en kommune så kan arbeidsoppgaver overtas eller støttes fra en annen 

kommune.  

Det kan også bygges opp sterkere kompetansesenter innenfor ulike fagfelt på tvers av 

kommunegrensene, gjerne bygd opp som virtuelle team. 

 

3) Kartlegge muligheten for felles IKT-plattform og fagsystemer i kommune 

For å kunne utarbeide en realistisk IKT-strategi for Salten kommunene er det en forutsetning at 

mulighetene for en felles IKT-plattform med felles fagsystemer kartlegges. Det er en utfordrende 

oppgave å samkjøre IKT plattformen for 10 kommuner med noe forskjellig utgangspunkt. 

Den første (og enkleste) fasen er allerede påbegynt. Det gjelder kartlegging av IKT plattformen til 

alle Salten kommunene hvor følgende er i fokus: 
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Kartleggingen forventes ferdigstilt medio mars. Den vil så danne grunnlaget for å se på 

mulighetsrommet for en felles IKT plattform. 

 

 

 

5. Kostnader og finansiering av prosjektet 

 
 

6. Rapportering 

Prosjektansvarlig skal rapportere underveis i prosessen til kommunene 

 

 

Vedlegg: 

Budsjett 

Særutskrift av vedtak i SR-sak 04/19 

Kostnader

2019 2020 2021 SUM

Lønn- og sosiale kostnader 830 000,00kr      860 000,00kr      900 000,00kr      2 590 000,00kr  

Diverse kontorrelaterte kosntader 200 000,00kr      200 000,00kr      200 000,00kr      600 000,00kr      

Reisekostnader 200 000,00kr      200 000,00kr      200 000,00kr      600 000,00kr      

Diverse kostnader   170 000,00kr      140 000,00kr      100 000,00kr      410 000,00kr      

SUM 1 400 000,00kr  1 400 000,00kr  1 400 000,00kr  4 200 000,00kr  

Finansiering

2019 2020 2021 SUM

Skjønnsmidler fra Fylkesmannen 700 000,00kr      700 000,00kr      700 000,00kr      2 100 000,00kr  

Salten Regionråd 700 000,00kr      700 000,00kr      700 000,00kr      2 100 000,00kr  

SUM 1 400 000,00kr  1 400 000,00kr  1 400 000,00kr  4 200 000,00kr  


