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1 Hensikt 
 

Denne avtalen har til hensikt å sikre en god styringsmodell for IKT-samarbeidet mellom de 

deltakende kommunene hvor IKT-samarbeidet skal bidra til en sikker og effektiv utnyttelse av 

teknologiske og menneskelige IKT-ressurser som en viktig rolle i kommunenes digitalisering og 

standardiseringsprosess i tråd med nasjonale føringer om kommunesamarbeid. 

Avtalegrunnlaget fra andre tilsvarende samarbeidsprosjekter har vært benyttet i utformingen av 

avtalen. Samarbeidsavtalen for felles ledelse og drift IKT tar spesielt hensyn til regelverket om 

offentlige anskaffelser. Deltagende kommuner overfører driftsoppgaver til vertskommunen for å 

oppfylle kravet til utvidet egenregi. 

Virksomheten er ikke av forretningsmessig karakter og vertskommunen har enerett til å levere 

driftstjenester innen IKT til de deltagende kommuner. Felles investeringer og utviklingsoppgaver skal 

konkurranseutsettes i samsvar med det til enhver tid gjeldende regelverket om offentlige anskaffelser. 

Grad av detaljer i avtalen er balansert i forhold til hva som oppfattes og være tjenlig å regulere i 

avtaleform. En god avtale legger grunnlaget for et godt samarbeid. En god avtale fratar likevel ikke 

partene ansvaret for å engasjere seg aktivt i forhold til de problemstillinger som vil komme i 

samarbeidet, å søke å ivareta intensjonen med samarbeidet. 

2 Deltakere i avtalen 
 

Det avtales her inngåelse av et administrativt vertskommunesamarbeid basert på prinsippene 

i Kommunelovens § 28-1 b der: 

X kommune er vertskommune 

og 
 

Frogn, Nesodden, Vestby og Ås kommune er samarbeidskommuner. 
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3 Begreper 

Vertskommune er den kommunen som får delegert myndighet fra andre kommuner i samarbeidet til 

å utføre oppgaver og treffe avgjørelser på deres vegne. 

Samarbeidskommune er den kommunen som delegerer myndighet og oppgaver til vertskommunen. 

Deltakerkommune er alle kommunene som deltar i samarbeidet, dvs. både vertskommune og 

samarbeidskommunene.  

Sektor er eksempelvis helse og sosial, oppvekst og kultur, teknikk og miljø 

Sektorforum er et fagforum bestående av en representant fra en sektor (f.eks helse eller teknikk og 

miljø) fra hver av deltakerkommunene i IKT-samarbeidet. 

4 Rettsgrunnlag 

Denne avtalen beskriver samarbeid basert på prinsippene om Administrativt 

vertskommunesamarbeid etter kommuneloven kapittel 5, § 28-1 b der myndighet delegeres fra 

samarbeidskommunen til vertskommunen for samarbeid om administrative og operative 

støttetjenester for IKT (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi). Der annet ikke er avtalt 

gjelder kommuneloven kapittel 5.  

StorFollo IKT er ikke eget rettssubjekt, men er organisert som eget organisasjonsledd under <navn 

vertskommune> kommune. 

5 Formål 
 

Formålet med denne avtalen er å tilgjengeliggjøre en kostnadseffektiv IKT-tjeneste som bidrar til 

hensiktsmessig utførelse av oppgaver innen IKT-området i vertskommunen og 

samarbeidskommunen gjennom et administrativt vertskommunesamarbeid. Dette er et viktig 

virkemiddel for at kommunene skal nå sine mål og understøtter et aktivt sektorsamarbeid på tvers 

av kommunene og med sektorene som drivere og ansvarlige for å digitalisere sine områder og hente 

ut effekten av de investeringer som gjøres. 

StorFollo IKT skal utføre de oppgaver som kommunene er pålagt etter gjeldende lovverk. 

StorFollo IKT skal bidra til at kommunene når følgende mål: 

 Kostnadseffektiv utførelse av tjenesten 

 God informasjonssikkerhet og personvern for brukerne, registrerte og 
deltakerkommunene 

 En tjeneste med god service og tilgjengelighet for brukerne regulert gjennom 
tjenesteavtaler med definerte servicenivåer 

 Økt kvalitet og høy faglig kompetanse 

 Redusert sårbarhet i tjenesteytingen 

 Utvikle tjenesten i tråd med sentrale føringer 

For å oppnå best mulig effekt forutsettes at: 
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 Vertskommunen utfører de samme oppgavene og får tildelt den samme myndigheten på 
vegne av alle deltakerkommunene.  

 Fagmiljøet innenfor IKT samlokaliseres i vertskommunen. 

 Rådmennene i deltakerkommunene etablerer sektorforum på tvers av 
deltakerkommunene som får ansvar for å jobbe pro-aktivt, dvs. planlegge utvikling, 
utskiftinger og prosjekter innen IKT-området.  Dette er en forutsetning for at IKT-
samarbeidet kan dreie fra å være driftsorientert til å bli utviklingsorientert. Sektorforum 
og sektorene i den enkelte kommune vil være eiere av forvaltningsprosessene og har 
således ansvaret for å ta ut forventede gevinster og effekter av IKT-løsningene i form av 
f.eks.: 

o bedre tjenester til innbyggerne,  

o mer effektive felles prosesser (harmonisert mellom kommunene),  

o besparelser ved harmonisering av IKT-løsninger mellom kommunene  

o økt grad av digitalisering 

o kompetanseutvikling 

6 Oppgaver 
Oppgaver som omfattes av samarbeidet i denne avtalen er: 

 Teknisk drift av IT- infrastruktur og telefoni 

 Utvikling av IT-løsninger og optimalisering av IT-arkitektur 

 Rådgivning for kompetansebygging 

 Rådgivning for kommuneledelsen i deltakerkommunene og bidrag til utarbeidelse av 

beslutningsgrunnlag. 

 IKT- driftstjeneste for alle IKT-systemer og løsninger som deltakerkommunene 

benytter.  

 Innkjøp og oppfølging av IKT-systemer og avtaler i samarbeid med fagsystemeiere og 

fagsystemansvarlige i deltakerkommunene. 

 Støttefunksjoner på applikasjonsnivå etter avtale med systemeiere 

 Løpende avklaring med deltakerkommunene i forhold til hvilke tjenester og ansvar 

som skal ligge i IKT-samarbeidet 

 Databehandler for samarbeidskommunene 

7 Vedtaksmyndighet 
Myndighet i saker vedrørende IKT-samarbeidet delegeres i henhold til kommuneloven § 28-b ved at 

kommunestyret i samarbeidskommunen gir instruks til egen rådmann om å delegere egen myndighet 

til rådmannen i vertskommunen.  

Myndigheten omfatter oppgaver innenfor IKT-samarbeidet og treffe avgjørelser i enkeltsaker eller 

typer saker som ikke er av prinsipiell betydning. Til grunn for denne samarbeidsavtalen ligger saker 

fremmet for kommunestyret i deltakerkommunene.   

Delegering av myndighet innebærer ikke at samarbeidskommunen gir fra seg eller overfører 

myndigheten. Samarbeidskommunen kan gi generelle instrukser til vertskommunen om hvordan 
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oppgavene på et område skal løses og spesiell instruks knyttet til utfallet av en særskilt sak som bare 

gjelder samarbeidskommunens eller dennes innbyggere, se punkt 5. 

Avtalen endrer ikke samarbeidskommunene sitt selvstendige behandlingsansvar etter Lov om 

behandling av personopplysninger (etter personvernforordningen artikkel 4 nr. 7) eller ansvar for 

eget personvernombud (personvernforordningen artikkel 37) og levering av lovpålagte tjenester. 

8 Samarbeidsråd 
Samarbeidet skal ha et formalisert samarbeidsforum – et samarbeidsråd – hvor kommunenes 

rådmenn, leder for IKT-samarbeidet og en IKT-rådgiver møtes for å drøfte saker av betydning for 

samarbeidet, og for å sikre at saker av prinsipiell betydning blir behandlet av kommunestyrene i 

samarbeidskommunene.  

Rådmennene avgjør hyppigheten og behov for samarbeidsråd i samråd med leder av IKT-

samarbeidet. Det avholdes minimum et møte pr. kvartal. Samarbeidsmøtene vil danne grunnlag for 

rapportering, styring og kontroll mellom partene.  

Samarbeidsrådet er beslutningsdyktig når alle rådmennene er til stede. Valg og vedtak i 

samarbeidsrådet treffes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør møteleders stemme. 

Samarbeidsrådet skriver protokoll som skal være undertegnet av medlemmene. Representanter med 

avvikende syn, kan kreve å få sin oppfatning protokollført. 

Samarbeidsrådet vedtar bemanning og budsjett for IKT, og har ansvar for forholdet til 

arbeidsgiverkommunen. Samarbeidsrådet skal særlig ha oppmerksomhet mot målene for 

samarbeidet om IKT. 

Saker av prinsipiell betydning forberedes av vertskommunen før den sendes tilbake til 

samarbeidskommunen for behandling i kommunestyret.  

Utvalget gir uttalelser vedrørende budsjettforslag, årsrapport, regnskap og lignende. 

Ved en eventuell avvikling av StorFollo IKT, skal Samarbeidsrådet utarbeide en tentativ tidsplan for 

avviklingen, være ansvarlig overfor de ansatte i StorFollo IKT og være særskilt oppmerksom på 

forpliktelser overfor ansatte som blir oppsagte eller overført til ny arbeidsgiver. 

9 Vertskommunens ansvar 
Vertskommunen har ansettelsesmyndighet og alminnelig styringsrett som arbeidsgiver for de ansatte 

ved StorFollo IKT.  

Tilsetting av leder for IKT er vertskommunen sitt ansvar. I tillegg til vertskommunen oppnevner 

samarbeidskommunene en felles representant i tilsettingsutvalget, samt at tillitsvalgte deltar med en 

representant. Tilsetting av øvrig personell foretas av IKT- leder i samarbeid med representanter fra 

de tillitsvalgte. 

Overføring av ansatte fra samarbeidskommunene til vertskommunen skjer etter reglene i 

arbeidsmiljøloven (17.6.05 nr 62) kap. 16 Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse. 

Dette innebærer at vertskommunen overtar arbeidsgiveransvaret for ansatte i IT-tjenesten fra 

samarbeidskommunene.  

Vertskommunen holder tilfredsstillende lokaler for StorFollo IKT, fortrinnsvis i egne lokaler. 
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Lokaliseringen skal fortrinnsvis legges i tilknytning til kollektivknutepunkt for tog og buss. Kostnader 

til lokaler og serverrom inngår i fordelingsgrunnlaget. 

Vertskommunen har arkivansvar for StorFollo IKT i henhold til arkivloven, og skal levere elektronisk 

arkivtjeneste til StorFollo IKT. Ved en eventuell oppløsing av samarbeidet vil dette arkivet fortsatt 

være en del av vertskommunens arkiv. Nødvendige kopier skal fordeles til samarbeidskommunene. 

10 Informasjon og rapportering 
Vertskommunen skal orientere samarbeidskommunene om eventuelle vedtak som blir fattet i 

vertskommunen på deres vegne.  

Samarbeidskommunen har innsynsrett i vertskommunens virksomhet knyttet til StorFollo IKT. 

Vertskommunen skal minst en gang i året informere samarbeidsrådet om tilsynsrapporter, 

forvaltningsrevisjoner, klagesaker, avvik og avvikshåndtering.  

Ressursbruk, tilstand og prioriteringer i tjenesten rapporteres i forbindelse med kommunenes 

budsjettbehandling og gjennom de årlige regnskap.  

11 Informasjon og bistand ved sikkerhetsbrudd/beredskap 
Ved sikkerhetsbrudd skal StorFollo IKT uten ugrunnet opphold informere samarbeidskommunene og 

bistå samarbeidskommunene slik at disse kan ivareta sine plikter etter personopplysningsloven og 

pasientjournalloven som data eier/dataansvarlig (personvernforordningen artikkel 33).  

Deltakerkommunene plikter også å informere StorFollo IKT om sikkerhetsbrudd som avdekkes av 

deres ansatte. 

StorFollo IKT stille tilgjengelige ressurser og løsninger til disposisjon når en eller flere av 

samarbeidskommunene setter beredskap-/krisestab. Dette har prioritet foran øvrige driftsoppgaver. 

Beordringsmyndighet ved beredskap-/krisestab tilligger rådmannen i vertskommunen. 

12 Daglig ledelse, drift og utvikling 
StorFollo IKT ledes av leder av IKT-samarbeidet som har det formelle og daglige ansvaret for driften 

av kontoret.  

IKT-sjefen sine fullmakter fremgår av delegasjonsreglementet fra rådmannen i vertskommunen.   

Sektorforum vil være bestiller og premissgiver for IKT-samarbeidet gjennom å legge strategier, 
planer, budsjettere og få disse godkjent i samarbeidsrådet til IKT-samarbeidet. Samarbeidsrådet kan 
delegere fullmakter til Sektorforum ledelse/ administrasjon ved behov. Dette arbeidet gjøres i tett 
samarbeid med fagressurser fra IKT-samarbeidet.  Sektorforum vil i dette arbeidet ha fokus på den 
faglige delen og krav til funksjonalitet, mens fagressurs fra IKT-samarbeidet vil bidra til å sikre at 
løsninger holder seg til de standarder og arkitekturkrav som er forutsetninger for å sikre effektiv og 
lønnsom implementering og drift. 

Sektorforumene bør ha egen digital/IKT-kompetanse som kan støtte sektorene i arbeidet med 

strategi, arkitektur, planer, opplæring, implementering og det å hente ut gevinster. IKT-rådgivere fra 

IKT-samarbeidet vil jobbe tett sammen med sektorforum og digitaliseringsrådgivere i kommunen. 

Ansatte fra SFIKT skal drive brukerstøtte i samarbeidskommunene i henhold til en timebank som 

samarbeidskommunene og IKT-samarbeidet blir enige om. Antallet timer justeres etter avtale 
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mellom deltakerkommunene og IKT-samarbeidet i forbindelse med budsjettering.  

13 Plan og økonomi 

13.1 Virksomhetsplan 

IKT skal styres etter en virksomhetsplan med mål og resultatkrav. Planen skal videre beskrive de tiltak 

som planlegges for å få en god måloppnåelse, herunder forventet ressursinnsats. 

13.2 Budsjett  

Inntekter og utgifter i vertskommunesamarbeidet inngår i budsjettet og regnskapet til 

vertskommunen. Budsjettprosessen følger tilsvarende prosess i vertskommunen. Mindre 

overskudd/underskudd overføres til året etter, større overskudd/underskudd tas opp som egen sak. 

Samarbeidsrådet behandler og vedtar årlig budsjett for tjenesten. Dette skal være basert på 

budsjettvedtak i kommunestyrene og foreliggende avtale. 

13.3 Innskudd, lån og investeringer 

IKT-samarbeidet har ikke anledning til å ta opp lån eller gjøre kapitalinvesteringer. Ved behov for 

investeringer, skal samarbeidsrådet behandle dette og eventuelt skal kommunene gjøre vedtak. 

13.4 Beregning av kostnader 

Kostnadene ved driften av StorFollo IKT settes til faktiske kostnader med et påslag for fellesytelser 

som ikke kan knyttes til Ys budsjett. Dette er fellesfunksjoner i vertskommunen som arkiv, økonomi- 

og personalforvaltning. Vertskommunens kostnader for fellesytelser er pr. 1.7.2019 satt til kr …. Pr. 

år. Beløpet justeres årlig i takt med kommunal deflator. Det beregnes markedsleie for kontorlokalene 

til StorFollo IKT. 

13.5 Regnskap 

Regnskap for kommunene legges frem for samarbeidsrådet sammen med årsrapport.  

Det avgis tertialrapporter om forbruk, oppnådde resultater og eventuelle avvik. Leder for IKT- 

tjenesten møter i samarbeidsrådet for å orientere om virksomheten og oppnådde resultater. 

14 Fordeling av kostnader 
Driftsutgifter for IKT- tjenester som er felles for alle deltakerkommunene fordeles slik: 

Drift av fellesløsninger: 

Fast andel som deles likt mellom kommunene     50 %  

Variabel andel i forhold til antall innbyggere pr. 01.01. i regnskapsåret1  50 % 

Investeringer i fellesløsninger:      

Fast andel som deles likt mellom kommunene      50 %  

Variabel andel i forhold til antall innbyggere pr. 01.01. i regnskapsåret   50% 

                                                           
1 Baseres på SSB-sine tall 
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Driftsutgifter for IKT-tjenester som ikke er felles for alle deltakerkommunene avregnes den enkelte 

deltakerkommune etter reelle interne og eksterne kostnader. 

Betaling av felles kostnader skjer ved årlig a-konto beløp pr. 15.01. Avregning foretas innen utgangen 

av januar påfølgende år. Driftskostnader som ikke er felles betales etterskuddsvis pr 1. desember 

hvert år. 

Finansierings- og betalingsmodell kan revideres dersom samarbeidsrådet vedtar dette. 

15 Endring og uttreden av samarbeidet 
Denne avtalen evalueres årlig. Avtalen endres dersom minst en av kommunene i samarbeidet 

fremsetter krav om det. Endringer krever flertalls godkjenning. Endringer i avtalen som gjelder 

forhold i kommuneloven § 28-1 e nr. 2 og 3 må behandles i de enkelte deltakerkommunenes 

kommunestyrer.  

Deltakerkommunene kan bli enige om å oppløse samarbeidet med øyeblikkelig virkning.  

Den enkelte deltakerkommune kan si opp sitt deltakerforhold i vertskommunesamarbeidet med to 

års varsel. Oppsigelsestiden på 2 år er satt for å gi vertskommunen og gjenværende 

deltakerkommuner tilstrekkelig med tid til å skalere virksomheten til ny driftssituasjon. 

Ved uttreden eller oppløsning vil den enkelte kommune selv overta ansvaret for de oppgaver som 

omfattes av samarbeidsordningen. I avviklingsperioden skal virksomhetskritiske systemer i 

deltakerkommunene ikke påvirkes. Driften av StorFollo IKT opprettholdes etter samme prinsipper i 

avviklingsperioden, om partene ikke blir enige om noe annet. 

16 Avviklingsstyre 
Ved eventuell avvikling av StorFollo IKT, gis rådmennene i deltakerkommunene fullmakt fra 

kommunestyrene til å oppnevne et avviklingsstyre som består av en person fra alle 

deltakerkommunene.  

Avviklingsstyre har myndighet til å foreta de disposisjoner som trengs for å avvikle de avtaler som 

StorFollo IKT er bundet av, med unntak av ansettelsesavtalene. Avviklingsstyret representerer 

StorFollo IKT utad i avviklingsfasen overfor avtaleparter og skal arbeide i nært samarbeid med 

enhetsleder og samarbeidsrådet.  

Avviklingsstyret gis mandat til å gjennomføre avviklingen av StorFollo IKT innen et på forhånd fastsatt 

tidsrom.  

Avviklingsstyret skal oppta fortegnelse over StorFollo IKT sine eiendeler og forpliktelser og gjøre opp 

balanse med sikte på avviklingen.  

StorFollo IKTs eiendeler skal omgjøres i penger om ikke samtlige deltakere er enige om naturaldeling 

(utdeling av bestemte eiendeler).  

Avviklingsstyret skal avvikle - eller overføre - alle avtaler hvor StorFollo IKT er part, med unntak av 

arbeidsavtaler med ansatte.  

Avviklingsstyret skal sørge for at StorFollo IKT sine forfalte og uomtvistede fordringer betales av 

StorFollo IKTs midler for så vidt ikke kreditorer frafaller sine krav eller samtykker i å ta en annen 

debitor i stedet. Andre forpliktelser sikres ved at det avsettes et tilstrekkelig beløp til dekning av 
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forpliktelsene.  

Når StorFollo IKTs forpliktelser er betalt eller sikret etter forrige avsnitt, skal avviklingsstyret 

utarbeide forslag til avviklingsregnskap som legges frem for samarbeidsrådet til godkjennelse. 

Forslaget skal også inneholde forslag til fordeling av eventuelt likvidasjonsutbytte. Ved fordelingen 

skal avviklingsstyrets forslag ta hensyn til punkt 14 og 17 i denne avtalen.  

Når avviklingsregnskapet er vedtatt av kommunestyrene i deltakerkommunene og utbetaling av 

eventuelt likvidasjonsoppgjør er foretatt, vil StorFollo IKT være endelig avviklet. 

17 Fordeling av eiendeler og verdier ved avvikling 
De eiendeler og verdier som er opparbeidet i fellesskap under avtalen skal tilbakeføres til 

kommunene etter samme fordelingsnøkkel som er etablert for deling av kostnader. Reglene om 

oppløsning og avvikling i lov om interkommunale selskaper (IKS loven) skal gis anvendelse så langt 

det passer, ved en eventuell avvikling av StorFollo IKT.  

Partene er enige om at fremtidige pensjonskostnader knyttet til perioden de aktuelle ansatte har 

vært ansatt i StorFollo IKT, skal fordeles mellom deltakerkommunene etter den 

kostnadsfordelingsnøkkelen som følger av pkt. 14. Partene er enige om at den fremtidige 

pensjonskostnaden beregnes som et engangsbeløp og gjøres opp mellom partene eller med KLP i 

forbindelse med at endelig avviklingsoppgjør for StorFollo IKT legges frem for vedtakelse 

18 Inntreden av nye deltakere 
Det er anledning til å innlemme nye kommuner i samarbeidet. Det forutsettes det utarbeides ny 

samarbeidsavtale som godkjennes av nåværende deltakerkommuner og kommuner som ønsker å 

delta i samarbeidet. 

19 Tvist 
Partene er enige om at uenighet og konflikter tas opp i samarbeidsrådet som skal forsøke å komme 

frem til minnelige løsninger basert på forhandlinger i god tro. 

20 Ikrafttredelse 
Avtalen trer i kraft fra 01.06.2019. 
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