Om Digi Rogaland
En kort introduksjon og samarbeidsprosjektet for digitalisering i Rogaland

Hvorfor er Digi Rogaland blitt til?
• Digi Rogaland er et samarbeid om å ta i bruk digitale verktøy for å gi bedre
tjenester til innbygger og næringsliv. Ambisjonen er at du som innbygger skal
oppleve at kommunens digitale løsninger er lik på tvers av kommunegrensene.
• Kommunene i Rogaland ønsker å bidra til at flere nasjonale løsninger etableres
og videreutvikles og at noen av disse lages av kommuner i Rogaland, med bistand
fra fellesressurser i Digi Rogaland og lokalt næringsliv.
• Samarbeidet skal bidra til deling og gjenbruk av ressurser. Hjelp til
gevinstrealisering og prosessforbedring er viktige byggeklosser i samarbeidet.

«Tørre fakta» om Digi Rogaland
• Forprosjekt startet 2017 for å se på mulige samarbeidsmodeller mellom kommunene, og ble besluttet
videreført og utvidet
• Organisasjonsmodellen består av:
•
•
•
•

Styringsgruppe med 7 rådmenn representert fra hele fylket og én representant fra KS Rogaland
Rogaland fylkeskommune og fylkesmannen i Rogaland er observatører i styringsgruppen
Ressursgruppe med medlemmer fra deltakende kommuner
Det er etablert et sekretariat for samarbeidet

• Samarbeidsavtale er signert av samtlige kommuner i Rogaland
• 23 medlemmer
• 3 observatører

• Økonomi

• Mottatt tilskudd fra Fylkesmannen i Rogaland 3 MNOK
• Kostnader per kommune:
• Fast del for 2019 – 150 000 kr
• Variabel del for 2019 – 5 kr per innbygger

KS digitaliseringsstrategi
Felles
målbilde

Kommunene i Rogaland er ledende innen
digitalisering.

Folk i Rogaland har lik tilgang til offentlige
digitale tjenester.

Målsetninger

Digi Rogaland skal være pådriver for
at digitale løsninger blir tatt i bruk.

Innsatsområder

Styrke digital kompetanse
og deltakelse

Digi Rogaland skal være aktør for å
utvikle digitale løsninger.

Sikre standardisering og
felles arkitektur

Samarbeid med
kompetansemiljø

Brukeren i sentrum

Handlingsplan

Gevinster
i tiltakene

Digi Rogaland sikrer at resultatene fra tiltakene gir verdi gjennom riktig verktøy/metodikk:
•
•
•
•

Prosess for gevinstrealisering
Prosess for å kvalifisere nye nasjonale prosjekter
Prosess for å mottak av nasjonale prosjekter
Faggrupper

•
•
•
•

Metodikk for tjenestedesign
Prosjektveiviseren
Handlingsplan
Kommunikasjonsplan

Kommunens digitaliseringsstrategi

•

Porteføljestyring

