
Kommunikasjonspakke 

Digitale konsekvenser av kommunesammenslåing 

Prosjekt  

Digitale konsekvenser og muligheter 
 

DigInn 
 

- Kort introduksjon  



Digitalisering er et av 

våre viktigste 

virkemidler for å 

skape bedre og mer 

effektive tjenester for 

kommunens 

innbyggere 



Inn-Trøndelag satser sammen 

• Kommunene Steinkjer, Verran og Inderøy har 

felles IKT-plattform gjennom Inn-Trøndelag IKT. 

• Snåsa kommune ønsker også å inngå på samme 

IKT-plattform som de øvrige kommunene.  

• Steinkjer og Verran skal slå seg sammen i 2020.  

• De fire kommunene ønsker å utvikle fremtidens 

innbyggertjenester sammen 

 



Digitale konsekvenser og muligheter 

Hovedmålene for prosjektet:  

• Utrede de digitale konsekvensene for 

sammenslåingen mellom Steinkjer og Verran 

• Kartlegge konsekvensen av å innlemme Snåsa 

på samme IKT-plattform som Steinkjer, Verran 

og Inderøy 

• Lage målbilder for hvordan vi ønsker at 

fremtidens kommune og digitale tjenester skal 

oppleves for innbyggerne og ansatte 

• Lage planer og tiltak for sammenslåinger og 

felles digitalt løft 

 



Prosjektet vil gi en høynivå kostnads- og 

gevinstoversikt 

Dette vil synliggjøre fremtidig investeringsbehov og 

mulige gevinster på kort, mellomlang og lang sikt.  



Bred involvering 

Prosjektet skal gjennomføres med bred involvering av 

innbyggere, ledere, ansatte og tillitsvalgte:  

• Felles kompetanseheving 

• Workshops 

• Deltagelse i intervjuer og kartlegginger  

 

Hva er viktig 

for deg?  



Prosjektplanen 

Prosjektplan:  



Mulighet til å delta  

Aktivitet Beskrivelse Involverte parter Tidspunkt 

Kartlegging av digitale 

konsekvenser 

• Besvare kartleggingsskjema 

• Intervjuer 

• Innbyggere 

• Ansatte  

• Ledere 

Uke 34-36 

Etablere målbilder for 

digitalisering 

Delta i arbeidsmøter om 

• Behov 

• Visjon og ambisjon 

• Strategi 

• Organisering 

• Ansatte og ledere på 

tvers av sektorer i 

kommunen 

• Tillitsvalgte 

Uke 37/39/42/43 

 



Prosjektorganisering 

Rådmennene Steinkjer/Verran, Snåsa og Inderøy og 

tillitsvalgte 

Renate Nilsen og Vidar Holm (Inn-Trøndelag IKT)  

Grete Waaseth og Susanne Bratli 

(Steinkjer), Anita Ulstad (Verran), Roger 

N. Sæthre (Snåsa), Renate Trøan 

Bjørshol (Inderøy) 
Ansatte og ledere på tvers 

av sektorer og kommuner,  

samt tillitsvalgte 

PA Consulting Group bistår som ekstern 

leverandør gjennom hele prosjektet 



Ved spørsmål eller innspill  

Ta kontakt med prosjektledelsen:    

digitalisering@ikt-inntrondelag.no 

 

mailto:digitalisering@ikt-inntrondelag.no
mailto:digitalisering@ikt-inntrondelag.no
mailto:digitalisering@ikt-inntrondelag.no

