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Saksbehandler: Hilde Fougner Saksnr.: 21/02475-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet 25.08.2021 

Kommunestyret             

 

 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
1. Ås kommune delegerer til kommunedirektøren å inngå avtale om regionalt 

digitaliseringssamarbeid, DigiViken, slik den foreligger i saksframlegget. 

2. Det innarbeides 61.317 kr i handlingsprogram 2022 – 2025 for å dekke Ås 
kommunes deltakelse i samarbeidet.  

 
 

 
Ås, 10.08.2021 
 

Trine Christensen Emil Schmidt 
Kommunedirektør Økonomisjef 

  
 

Avgjørelsesmyndighet:  

Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge:  
Formannskapet  
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 

1. Partneravtale DigiViken 
2. DigiViken vedtekter 
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Saksutredning: 
 

Sammendrag: 
Saken gjelder et regionalt samarbeid om digitalisering i Viken fylke, DigiViken. 
Framlegget til avtale om regionalt digitaliseringssamarbeid er sendt til 

behandling i alle 51 kommuner i Viken og Viken fylkeskommune. Avtaleforslaget 
er vedlagt. Denne saken omtaler bakgrunn for, innhold i og avtalen om 

digitaliseringssamarbeid. 
 
Fakta i saken: 

Bakgrunn 
Digitaliseringsarbeidet i kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter 

skal i tiden framover legge grunnlaget for utvikling av sammenhengende 
tjenester til innbyggere, frivillige organisasjoner og næringsliv. Dette krever 

samordning og samarbeid på nye og forpliktende måter. Den nasjonale 
digitaliseringsstrategien «En digital offentlig sektor» adresserer behovet for 
forsterket innsats på digitaliseringsområdet.  

 
På KS sitt Landsting i februar 2021 ga kommunene og fylkene KS et sterkere 

mandat til å samordne og sikre økt gjennomføringskraft på 
digitaliseringsområdet i kommunal sektor. Et av de sentrale tiltakene som er 
pekt på som viktig for å oppnå dette, er en styrking og etablering av regionale 

digitaliseringsnettverk.  
 

I Viken ble det i 2021 etablert et interim DigiViken programstyre med 
representanter fra noen kommuner i hvert av de tidligere fylkene og Viken 
fylkeskommune. Det er også etablert et interim programkontor. Det er denne 

organisasjonen som står bak avtaleforslaget i saken. 
 

Organisering 
DigiVikens øverste organ er årsmøtet. Her har alle medlemmene møterett, 
talerett og stemmerett. Årsmøtet velger deltakere til Programstyret og 

Programkontoret, og velger også leder for Programstyret. Programstyret blir 
sammensatt av kommunaldirektører og digitaliseringsansvarlige fra 

medlemmene. Bærum kommune er arbeidsgiver for ansatte i DigiViken og har 
ikke noen styrende rolle for partnerskapet utover dette.  
 

Det finnes allerede en rekke samarbeid om digitalisering mellom kommunene i 
Viken. Noen er rene driftssamarbeid, mens andre også holder på med 

tjenesteutvikling. DigiViken ekskluderer ikke slike frivillige samarbeid, men 
ønsker å samarbeide konstruktivt med disse. 
 

Innhold i digitaliseringssamarbeidet 
DigiVikens formål er å etablere et regionalt samarbeid innen 

digitaliseringsområdet mellom kommunene og fylkeskommunen. Samarbeidet 
skal skape gjensidig nytte og hovedfokuset for partnerskapet er innbyggerne i 
Viken. 

 
Samarbeidet skal sette deltakerne i stand til å håndtere og dra nytte av den 

digitale utviklingen. Gjennom koordinering og tilrettelegging for innføring av 
nasjonale løsninger, skal løsningene raskt og effektiv kunne tas i bruk og gi 
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gevinster. Samarbeidet vil være bindeledd mellom den enkelte kommune og den 
nasjonale styringsstrukturen på digitaliseringsområdet.  

 
DigiViken skal bidra til å sette en strategisk retning for digitaliseringsarbeidet 
både innen kommunesektoren i Viken og i nasjonal sammenheng. DigiViken skal 

tilrettelegge for samarbeid mellom medlemmene også utenom partnerskapets 
felles portefølje. 

 
DigiViken skal: 

 Fremme DigiVikens felles interesser i det nasjonale digitaliseringsarbeidet 

 Bidra aktivt i samarbeid med andre regioner og staten 

 Heve digitaliseringskompetansen hos deltakerne 

 Bidra til informasjonsdeling og samhandling 

 Etablere og styre en portefølje av prosjekter og anskaffelser 

Samarbeidet skal med andre ord løfte Viken inn i en digital framtid.  

 
Vurdering: 
Trygge, gode, og effektive digitale løsninger skal gi innbyggerne og næringsliv 

helhetlige tjenester.  KS er gitt et mandat om å samle kommunesektoren i 
digitaliseringsarbeidet og fremme våre interesser i dette arbeidet. KS Landsting 

peker på regionale nettverk innen digitaliseringsområdet som et viktig redskap 
for å oppnå dette.  

 
Gjennom den nasjonale samstyringsstrukturen defineres kommunesektorens 
behov. Mange av disse behovene resulterer i nasjonale prosjekter og digitale 

fellesløsninger som kommer tilbake til kommunene. Å ha tilstrekkelig 
kompetanse og kapasitet til å ta imot disse løsningene er vanskelig for den 

enkelte kommune alene. Samarbeid er nøkkelen til å oppnå tilstrekkelig 
gjennomføringskraft regionalt og lokalt i digitaliseringsarbeidet. Samarbeid er 
også viktig for å oppnå en tydelig stemme i den nasjonale 

samstyringsstrukturen, og på den måten være med å definere behov og påvirke 
utforming av fellesløsninger. 

 
Økonomiske konsekvenser: 
Fram til nå har DigiViken vært finansiert delvis gjennom skjønnsmidler fra 

Statsforvalteren i Viken og delvis med bidrag fra de eksisterende regionale 
digitaliseringsnettverkene. Interim programstyre legger til grunn at et 

fylkesdekkende samarbeid må være like forpliktende for alle parter. Fra 2022 er 
det ikke forventet tilsvarende andel skjønnsmidler fra Statsforvalteren, da 
samarbeidet må regnes som etablert.  

 
Finansieringsmodellen forutsetter at grunnfinansieringen som skal dekke drift av 

samarbeidets programkontor og ledelse av regionale prosjekt, blir dekket av 
bidrag fra deltakerne basert på innbyggertall. Det totale finansieringsbehovet for 
samarbeidet er 5,6 millioner kroner i 2022. Viken fylkeskommune dekker 150 

000 kroner av dette behovet. 
 

For Ås kommune vil finansieringsmodellen innebære et økonomisk bidrag på 
61.317,- kroner (innbyggere pr. 01.01.2021 x kr. 3,-) 
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DigiViken - Kostnadsestimat for 2022 

 

Kostnadstype  Samlet kostnad 

Personalkostnad 2 ansatte kr 2 800 000 

Prosjektkostnad  kr 2 000 000 

Andre kostnader   kr 500 000 

Totalkostnad   kr 5 300 000 

 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Digitalisering kan tilrettelegge for at Ås blir en bærekraftig kommune gjennom å 

tilby digitale verktøy som kan redusere behov for reiser, papirbasert 
saksbehandling og innbyggerdialog, sending av epost og drift av lokale servere.    
 

Alternativer: 
Ås kommune kan velge å stå utenfor det regionale samarbeidet til DigiViken.  

 
Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommune ønsker å delta i det regionale samarbeidet DigiViken fordi vi tror 

det vil gi oss større muligheter for å lykkes med vårt digitaliseringsarbeid. 
Samarbeidet kan bidra til å forenkle informasjonsflyten mellom kommunens egne 

løsninger og fellesløsninger i nasjonale statlige og kommunale tiltak. Kollektiv 
læring, erfaringsutveksling og felles løsninger er med på å forsterke og forenkle 
innsatsen på digitaliseringsområdet. Det er i tillegg viktige faktorer for å hindre 

digitalt klasseskille mellom kommuner.  
 

 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 

 
Ikrafttredelse av vedtaket: 

Umiddelbart 
 


