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Prosjektbeskrivelse  

DigInn 2 – Digitale Innherred

1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 

Dette prosjektet og denne søknaden fremmes på bakgrunn av en 
bestilling fra kommunestyrene i kommunene i Innherredsregionen; 
Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa om utredning om 
mulighetene for nærmere samarbeid i regionen. IKT er ett av flere 
områder som utredes. Kommunedirektør i Steinkjer har ansvaret for 
denne utredningen med følgende mandat: 
Utrede «Muligheter og utfordringer med utvidet, forpliktende samarbeid 
mellom IKT-enhetene i Inn-Trøndelag, Innherred og Værnesregionen. 
Følgende alternativer utredes: 

a) Inn-Trøndelag IKT og Innherred kommunesamarbeid IKT 
b) Inn-Trøndelag IKT, Innherred kommunesamarbeid IKT og 

Værnesregion IT 
c) Innherred kommunesamarbeid IKT og Værnesregion IT 

 
1 Kartlegge organisering, ressurser/kompetanse, drift, utvikling, 

løsningsportefølje, økonomi – styrker og svakheter 
- Hver for seg og samlet for scenario a, b og c 

2 Mulig ny organisering – muligheter og trusler 
- For scenario a, b og c 

3 Hva må utredes nærmere, hvordan og hvorfor? 

 
I juni 2020 ble bl.a. følgende presisering tilføyd: 

 Det er vesentlig i det videre arbeidet at det påvises økonomiske 
gevinster i et økonomiplanperspektiv, og det forventes klare 

tilrådninger til behandling av budsjett 2021 og økonomiplan for 2021-
2024  

 I det videre arbeidet skal utredningene vedrørende de 5 kommunene 
på Innherred, dvs Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal og Levanger, 
prioriteres.  

 
Utredningen er i sluttfase og vil bli overlevert oppdragsgiver i løpet av 
september. 
Denne søknaden og prosjektbeskrivelsen legger til grunn, og forutsetter, 
et positivt vedtak om iverksetting av mandatets alternativ a) Inn-
Trøndelag IKT og Innherred kommunesamarbeid IKT. 
Utredningen kan ettersendes denne søknaden på forespørsel. 
 
Bestillingen og utredningen tar utgangspunkt i IKT-samarbeid. I 
utredningsarbeidet er det lagt til grunn at dette må forstås som både den 
tekniske delen av IKT-drift, men også det stadig viktigere arbeidet med å 
understøtte tjenesteutvikling og å lede ulike deler av arbeidet med digital 
transformasjon. 
 
Den økonomiske situasjonen er krevende for alle kommunene på 
Innherred. Dette kan ikke utelukkende løses med nedskjæringer og 
redusert tjenestetilbud. Hastigheten på, og kraften bak tjenesteutvikling 
og digital transformasjon må økes betydelig. Dette prosjektet tar 
utgangspunkt i denne utfordringen. 
I forbindelse med kommunereformen og sammenslåing av kommunene 
Verran og Steinkjer ble det gjennomført et prosjekt, DigInn, som bla. 
hadde som mål å etablere felles veikart for digitalisering i Inn-
Trøndelagsregionen. Dette inkluderte kommunen Inderøy og Snåsa. 
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DigInn har gitt gode resultater i form av bl.a. økt forståelse av digital 
transformasjon, en etablert styringsmodell, et investeringsfond for 
digitaliseringsprosjekter og en portefølje av gode digitaliseringsprosjekter.  
 
Dette nye prosjektet skal styrke og videreutvikle dette arbeidet, samtidig 
som kommunene Levanger og Verdal inkluderes. 
  
Alle kommunene i Innherredsregionen deltar i Kompetanseløft Trøndelag 
- Digital transformasjon, i regi av DigiTrøndelag og deltar i de samme 
regionvise samlingene. Et av målene med Kompetanseløft Trøndelag er å 
bidra til at kommunene i Trøndelag kan gå enda mer "i samlet takt" og 
sikre at vi har en felles systematikk og forståelse av hva som kreves for å 
lykkes med digital transformasjon. 
DigInn 2 vil integreres med kompetanseløftet, og etablere 
Innherredsregionen som aktiv bidragsyter og pådriver i den felles 
satsingen i Trøndelag. 
 
Det er avgjørende at en ny enhet for IKT og digitalisering for Innherred, 
kan understøtte felles styringsmodeller for tjenesteutvikling og digital 
transformasjon i de kommunen enheten skal jobbe for. I tillegg må det 
være et mål at et ny enhet skal være mere effektiv med bedre 
ressursutnyttelse, enn hva to enheter er i stand til hver for seg.  
Utviklingen med overgang til skybaserte tjenester og effektive 
driftsmetoder, vil over tid endre behovet for kompetanse og kapasitet 
knyttet til IT-drift. Det er grunn til å anta at behovet for ressurser knyttet 
til drift reduseres, samtidig som behovet for bl.a. kompetanse knyttet til 
nettverksløsninger og sikkerhet vil øke. I det store bildet vil man på sikt 
måtte omdisponere ressurser fra drift til utvikling. 
 
Et positivt vedtak og gjennomføring vil medføre prosjekter og betydelig 
ressursinnsats utover det prosjektet som beskrives her og som denne 
søknaden omhandler.  Dette er bl.a.  

- Etablering av en felles IKT-plattform 

- Etablering av ny beste praksis for IKT drift 
- Standardisering og harmonisering av IKT infrastruktur 
- Standardisering av klientløsninger 
- Standardisering og harmonisering av applikasjons- og 

løsningsportefølje 
 
Hovedaktiviteter i prosjektet som beskrives i denne søknaden: 

- Ekstern vurdering av utredning og etablering av plan 
- Etablering av ny felles enhet for IKT og Digitalisering 

o Innplassering i stillinger 
o Klima/Kultur/Org.utvikling 
o Etablere felles forståelse og mål 

- Etablere felles målbilder for digital transformasjon i ny enhet og i 
Innherredkommunenes etater/sektorer 

- Etablere og implementere felles arbeidsmetodikk og 
styringsmodell 

o Sektorvise eFagråd 
o Modell for prioritering 
o Prosjekt- og Porteføljestyring 
o Prosjektmetodikk 
o Gevinstarbeid 

- Etablere og implementere omforent felles systemforvaltning 
 
Utredningen som ferdigstilles og overleveres oppdragsgiverne i 
september, inneholder bl.a. en grundig kartlegging av dagens organisering 
med styrker og svakheter. Videre en mulig organisasjonsmodell for en ny 
felles enhet for IKT og digitalisering. Utredningen skisserer også 
gevinstpotensialet i et utvidet samarbeid. 
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2. MÅL OG RAMMER 

2.1 Prosjektmål 

Å skape forutsetninger for raskere gevinstrealisering gjennom digital 

transformasjon i kommunene i Innherred ved å etablere forpliktene 

samarbeid om tjenesteutvikling og en ny felles enhet for IKT og 

Digitalisering, bestående av de eksisterende miljøene for IKT og 

digitalisering i Innherredskommunene. 

2.3 Rammer 

Tidsramme for prosjektet er ett år. 

Prosjektet har en total budsjettramme på 4 600 000 kr, hvorav 50 % er 

egenfinansiering fra deltagerkommunene. 

3. ORGANISERING 

Eier  Steinkjer kommune 

Prosjektansvarlig kommunedirektør 

Prosjektledelse [Intern ressurs, oppnevnes senere] 

Prosjektdeltagere Interne nøkkelpersoner 

- IKT-medarbeidere i Innherred og Inn-Trøndelag 

- Kommunedirektører i de 5 Innherred kommunene 

- Etat- og sektorledere 

- Ledere på alle nivå i tjenesteorganisasjonen 

- Tillitsvalgte 

Eksterne aktører 

- Digi Trøndelag [kontakt innledes senere] 

- Ev. private samarbeidsparter, som har avtaler med 

kommune i Innherred [kontakt innledes senere] 

- Innleid, ekstern konsulentbistand i prosess-

kartlegging og prosessledelse [avtales senere] 
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4. HOVEDAKTIVITETER, BESLUTNINGSPUNKTER         

OG MILEPÆLER 

HA1. Ekstern vurdering av utredning og etablering av omforent plan 

HA2. Etablering av ny enhet for IKT og digitalisering i Innherred 

HA3. Kartlegge dagens drift og infrastruktur og utrede plan for beste 

praksis 

HA4. Etablere nye felles målbilder for digital transformasjon i ny 

enhet og i kommunenes sektorer 

HA5. Etablere felles styringsmodell og metodikk 

HA6. Etablere omforent systemforvaltning 

 

4.1 Tids- og ressursplan 

Aktivitet 
Tidsplan 2021 Interne 

ressurser 
Eksterne 
Ressurser 

Q1  Q2 Q3 Q4 Dagsverk Dagsverk 
HA1 X    4 7 
HA2  X X X 124 10 
HA3  X X  16 35 
HA4  X X  160 12 
HA5    X 80 10 
HA 6   X X 100 3 
Prosjektstøtte 
og -ledelse 

    
125 25 

Sum dagsverk 609 102 

 

 

4.2 Milepæler  

Tilsagn om finansiering foreligger 1. oktober 2020 

Vedtak om realisering i kommunestyrene desember 2020 

Oppstart HA1 utredning, plan og mandat 1. januar 2021 

Oppstart HA2 Etablering felles enhet for IKT og 

dig. 

15. januar 2021 

Resultat av HA1 foreligger 1. februar 2021 

Oppstart HA3 Kartlegge dagens drift og 

infrastruktur  

15. februar 2021 

Oppstart HA4 Etablere felles nye målbilder 1. april 2021 

Resultat av HA4 foreligger 1. juli 2021 

Resultat av HA3 foreligger 1. september 2021 

Oppstart HA5 Felles styringsmodell 1. september 2021 

Oppstart HA6 Omforent systemforvaltning 1. september 2021 

Resultat av HA5 foreligger 1. desember 2021 

Resultat av HA6 foreligger 1. desember 2021 

Sluttrapportering og prosjektavslutning 20.desember 2021 
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5. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 

# Kritiske suksessfaktorer S K RF Mulige tiltak/Ansvarlig 

1 Tilstrekkelig ressurs 
(tid/penger) 

3 5 15 Prosjektet iverksettes ikke før 
nødvendige ressurser er på plass 
Ans. Steinkjer kommune ved eier 

2 Rett kompetanse 3 5 15 Gjennomføre gode prosesser 
internt og med partnere 
Ans. Steinkjer kommune ved eier 
og prosjektleder 

3 Kvalitetssikring av 
hovedmål og -aktiviteter 

3 4 12 Rett sammensatt prosjektledelse, 
og prosjektdeltagere 
Ans. Steinkjer kommune ved eier, 
prosjektleder og etats- og 
sektorledere 

4 Mangelfull forankring 
internt 

4 5 20 Interne nøkkelpersoner 
(kom.direktører) deltar aktivt i 
prosjektaktiviteten 
Ans. Steinkjer kommune ved eier, 
prosjektleder og etats- og 
sektorledere 

5 Sikre integrering i 
strategisk ledelse og 
drift etter endt 
prosjektperiode 

5 5 25 Forankring og motivasjon 
gjennom praktisk og jordnær 
tilnærming i all prosjektaktivitet, 
og at prosesskartlegging knyttes 
tett opp til gevinstpotensialer. 
Ans. Steinkjer kommune ved eier, 
og kommunedirektører i 
Innherredskommunene. 

 

5.1 Kontrolltiltak 

Sikkerheten for at målene nås ivaretas gjennom prosjektevaluering, 

interne kontrollaktiviteter, internrevisjon og offentlige tilsyn.  

Kommunene har årlig regnskapsrevisjon både av prosjekt‐ og 

driftsregnskap, som igjen er underlagt kontroll av det interkommunale 

revisjonssystemet KOMREV. 

Kommunale tjenester er underlagt offentlig tilsyn fra Fylkesmannen. 

Prosjektledelsen skal rapportere til eier, som også innehar en 

kontrollfunksjon i forhold til måloppnåelse. 

Eier har egne kvalitetssystemer for sin organisasjon. 

 

6. KONTRAKTER OG AVTALER 

Eventuelle kontrakter og avtaler med eksterne partnere og innleide 

konsulenter vil bli inngått i løpet av desember 2020. 
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7. ØKONOMI 

Kostnadsart Beløp 

Lønnskostnader prosjektleder 600 000 kr  

Innleid konsulentbistand 1 300 000 kr  

Lønnskostnader prosjektdeltakere 2 500 000 kr  

Kontorhold, reiser, møter og materiell  100 000 kr  

Div. uforutsett 100 000 kr  

Sum 4 600 000 kr 

 

Finansieringstype og -kilde Beløp 

Egenfinansiering Innherredskommunene 50 % 2 300 000 kr 

Skjønnsmidler Fylkesmannen  50 % 2 300 000 kr 

Sum/ Total 4 600 000 kr 

 

 


