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Rådmannens innstilling:
 Ås kommune bidrar med et enkeltbidrag på kr. 20 per innbygger til å finansiere
felles digitaliseringsløsninger for kommunene.
 Kr. 400 000 belastes investeringsmidler som er øremerket digitalisering.
Ås, 20.10.2017
Trine Christensen
Rådmann

Anne Eid
Service- og kommunikasjonssjef

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
Formannskapet
Kommunestyret

Vedlegg:
Invitasjon til å delta i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter,
Kommunenes sentralforbund 08.09.2017
Saksbehandler sender vedtaket til:
Kommunenes sentralforbund ved Hallvard Hoen, hallvard.hoen@ks.no
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Ås kommune
Saksutredning:
Sammendrag:
Kommunenes sentralforbunds digitaliseringsstrategi 2017-2020 setter retning og mål
for kommunenes digitaliseringsarbeid de neste årene. Helt avgjørende for å nå
målene om økt digitalisering er at man samarbeider og samordner innsatsen innad i
kommunesektoren og i forvaltningen forøvrig.
Et viktig delmål for en mer samordnet kommunal sektor er å etablere digitale
fellesløsninger. Å finansiere disse er hovedformålet med den nye
finansieringsordningen som er initiert av KS.
Fakta i saken:
Kommunenes sentralforbund (KS) vil bidra til samordning av innsatsen på
digitaliseringsområdet, og det har vært og er en god dialog om ordningen mellom
kommunal sektor og staten.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har signalisert at de vil bidra
med 125 millioner kroner fordelt over to år, forutsatt at kommunal sektor bidrar med
minst like mye.
KS vil bidra med inntil 40 millioner kroner. Storbynettverket og de ti største
kommunene har signalisert at de vil bidra med til sammen 35 millioner kroner.
For å etablere ordningen, og for å utløse midlene fra KMD, er det nødvendig at
kommunene reiser tilstrekkelig kapital. KS inviterer derfor alle sine medlemmer til å
delta med et engangsbeløp på henholdsvis 20 kroner per innbygger for kommuner
og 5 kroner per innbygger for fylkeskommuner. Hvis alle kommuner og
fylkeskommuner blir med, vil ordningen disponere ca. 250 millioner kroner.
Vurdering:
Formålet med ordningen er å utvikle flere nye felles digitale løsninger for kommunal
sektor. Ved å utvikle løsninger sammen, får vi bedre kvalitet og lavere pris på det
som utvikles. En annen fordel er at mange vil stå sammen om videreutviklingen og
forvaltningen, noe som vil forlenge levetiden til løsningene.
Dette er også en mulighet for kommunal sektor å vise at sektoren står sammen om
digitalisering, og at kommunene fremover vil ta en ny og sterkere rolle i samarbeidet
med leverandører og staten. For å utløse alle midlene fra KMD er man avhengige av
at flest mulig bidrar med engangssummen i 2018. Det vil gi ordningen nødvendig
kapital slik at den blir kraftfull og bærekraftig.
Når Ås kommune har bidratt med engangssummen, vil kommunen få tilgang til alle
løsningene som blir utviklet gjennom ordningen. Det er opp til kommunen hvilke
løsninger som tas i bruk.
Når ordningen er etablert, skal den være selvfinansierende. Utviklingskostnadene
som ordningen finansierer, skal tilbakebetales når løsningene tas i bruk.
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Ås kommune
De kommunene og fylkeskommunene som tar løsningen i bruk, vil dele på denne
kostnaden. På denne måten fordeles finansieringsansvaret og -byrden på et
fellesskap, samtidig som det opprettholdes kapital i finansieringsordningen til
utvikling av nye fellesløsninger.
Økonomiske konsekvenser:
Et enkeltbidrag i 2018 på 20 kroner per innbygger, med utgangspunkt i 20 000
innbyggere, utgjør totalt kr. 400 000.
Kr. 400 000 belastes investeringsbudsjettet Digitaliserings prosjekt A-05 i
handlingsprogrammet.
Miljømessige konsekvenser:
Digitalisering av prosesser kan bidra til mindre bruk av papir i kommunens
virksomheter.
Alternativer:
Ås kommune kan velge å stå utenfor denne ordningen, men vil da ikke ha anledning
til å ta i bruk fellesløsningene som utvikles med finansieringsordningen. Alternativet
er da å anskaffe og bidra til utvikling av løsninger fra leverandører. En løsning som er
mer ressurskrevende og proprietær (leverandøreiet).
Konklusjon med begrunnelse:
Rådmannen anbefaler at Ås kommune deltar i finansieringsordningen med kr. 20 per
innbygger for å bidra til en samordnet innsats til felles løsninger for økt digitalisering
av kommunene. Vedtaket oversendes Kommunene sentralforbund som har initiert
finansieringsordningen.
Kan vedtaket påklages?
Nei
Ikrafttredelse av vedtaket:
Umiddelbart
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