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1 Sammendrag 
FIKT-prosjektet anbefaler at Frogn, Nesodden, Vestby og Ås oppretter et sentralisert IKT-samarbeid 

organisert som interkommunalt samarbeid lagt til en vertskommune («et vertskommunesamarbeid») 

under §271 tilnærmet lik PA/KS sin anbefaling.2 Alle dagens IKT-medarbeidere i kommunen samles i 

denne enheten og får et ansettelsesforhold til vertskommunen. Det anbefales at man samler 

organisasjonen geografisk i et lokale utenfor rådhuset slik at man unngår å forfordele 

vertskommunen framfor de andre samarbeidskommunene. Avhengig av behov så vil noen av IKT-

medarbeiderne kunne ha oppmøte ute i kommunene med hjemmebase i IKT-samarbeidets lokaler. 

Samarbeidet med sektorforum er en forutsetning for at et IKT-samarbeid skal bli vellykket. FIKT-

prosjektet anbefaler derfor at det opprettes et prosjekt som utarbeider en modell for hvordan 

sektorforum kan fungere internt i deltakerkommunene og mellom deltakerkommunen og inngå et 

forpliktende samarbeid. Arbeidet bør startes umiddelbart etter et eventuelt vedtak og fokusere på 

- Samordning innen sektoren i hver kommune 

- Samordning mellom sektorene i deltakerkommunene 

Alle IKT-tjenester som benyttes i deltakerkommunene leveres gjennom IKT-samarbeidet og driftes i 

regi av IKT-samarbeidet, noen løsninger i felles datasenter og noen via sky-tjenester eller satt bort til 

eksterne leverandører. IKT-samarbeidet søker å bli mindre avhengig av egen drift og i større grad 

rette seg mot utvikling, digitalisering og prosjektleveranser. 

IKT-samarbeidet har felles systemarkitektur for alle kommuner som inngår i samarbeidet på alle 

områder (klient, server, nettverk, integrasjoner, appl etc.) for å kunne standardisere og hente ut 

gevinster. 

Det anbefales videre at IKT-samarbeidet kjøper den formelle IKT-kompetanse av en tredjepart der 

det er hensiktsmessig. Dette gjøres med bakgrunn i en vurdering av hvilke tjenester som man regner 

som kjerneoppgaver for IKT-samarbeidet. 

All forvaltning av alle kommunenes IKT-avtaler utføres av et sentralt avtaleforvaltningsteam i IKT-

samarbeidet.  

Med bakgrunn i undersøkelser og rapporter som er gjort fra KS og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet sin side legger vi til grunn at bedre tjenester og leveranseprosesser er 

de viktigste gevinstene ved IKT-samarbeid. Det vil si bedre tjenester til samme pris eller rimeligere. I 

tillegg gir det også et større fokus på sikkerhet og risiko, et større IKT driftsmiljø, bedre utnyttelse av 

ressursene samt mer for pengene i form av stordriftsfordeler.3 De tre viktigste årsaken til at man 

inngår samarbeid er ifølge samme undersøkelsen økonomi, driftsmiljø/kompetanse og 

standardisering. 

  

                                                           
1 Prosjektgruppen har ikke tatt stilling til om IKT-samarbeidet skal etableres som et eget rettssubjekt eller ikke  
2 FIKT-prosjektet støtter seg her også til avklaringer med kommuneadvokaten i Nesodden, samt rapporten 
«Nytt IKT-samarbeid - Juridiske sider ved valg av samarbeidsmodell og arbeidsrettslige sider ved 
sammenslåingsprosess» fra 2017 
3 Kartlegging og analyse av landskapet for offentlige datasentre i Norge 2015, Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, 2015 (Nexia International) 
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Realisering av gevinster og totale kostnader ved etablering av samarbeidet vil kunne synliggjøres når 

plan for etablering, konsolidering og utvikling av samarbeidet legges fram. Vi forutsetter at mye av 

etableringskostnadene må dekkes over de budsjettene som er lagt. Viktige kostnadselementer ved 

etablering estimeres til 6,2 mill NOK eks mva4. Det er usikkerhet ved om det er behov for ekstra 

midler i etableringsåret. Fondsmidler i IKT Follo kan eventuelt dekke merkostnader ved etablering 

(Stor-Follo sin andel anslås til ca. 1,5mill kroner). 

Viktige forutsetninger for at den anbefalte organiseringen skal lykkes er: 

- det etablereres sektorforum (se definisjon i kap 2) i deltakerkommunene som samarbeider 

tett og godt og legger gode premisser for å hente ut gevinster gjennom harmonisering av 

arbeidsprosesser og fagsystemer 

- effektiv og god styring og ledelse av IKT-samarbeidet 

- god digital kompetanse, bestiller-kompetanse og implementeringskompetanse i sektorene  

- gode kompetanseutviklingsmuligheter for IKT-ansatte 

- standardisering av løsninger og infrastruktur 

  

                                                           
4 Se detaljer i kapittel 6 
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2 Begreper 
 

Begrep Betydning 

avtaleforvaltning Forvaltning av avtaler inkluderer utforming og 
implementering av avtaler, samt oppfølging med fokus på 
pris, kvalitet, leveringstid, miljø, lønns- og arbeidsforhold, 
service etc. Hovedansvarsområde vil være avtaler innen 
forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Deltakelse ved 
anbud og nyanskaffelser og prosjektarbeid innenfor IKT-
samarbeidet. Avtaleforvaltning inkluderer også oppfølginger 
av endringer og reforhandlinger, samt bidra til å videreutvikle 
innkjøps- og kontraktsprosessene i IKT-samarbeidet 

deltakerkommune en av kommunene i IKT-samarbeidet 

datasenter Et datasenter er et rom eller bygning som brukes 
til å huse datasystemer og tilhørende komponenter som 
nettverksutstyr, telekommunikasjon og lagringssystemer. Det 
inkluderer vanligvis reservestrømforsyning og redundant 
tilgang til kjøling og fiber avhengig av sikkerhetskrav. 

FIKT-prosjektet prosjektet for Felles IKT i Follo, Delprosjekt 4 

IKT-samarbeidet den organisatoriske enheten som utgjør deltakerkommunenes 
felles IKT-samarbeid 

porteføljestyre Beslutter kriterier for innhold og prioritering av porteføljen. 
Sikrer at porteføljen er balansert i forhold til virksomhetens 
strategiske mål. Godkjenner porteføljeplanen og jevnlige 
revisjoner av denne. Godkjenner å iverksette tiltak for å 
håndtere vesentlige avvik 

sektor Eksempelvis helse og sosial, oppvekst og kultur, teknikk og 
miljø 

sektorforum Et fagforum bestående av en representant fra en sektor f.eks 
teknikk og miljø fra hver av deltakerkommunene i IKT-
samarbeidet. 

skytjenester Skytjenester er en samlebetegnelse som beskriver tilgang og 
bruk av dataressurser i en skalerbar og distribuert løsning. 
Klassifiseringen av dataprosessering og datalagring til 
programvare på servere som er tilgjengelig fra serverparker 
tilknyttet internett kan deles inn i allmenn, privat eller hybrid 
leveransemodell. Skytjenester har ofte variabel prising basert 
på faktisk bruk av tjenesten 

systemarkitektur Systemarkitektur er en konseptuell modell av et system som 
beskriver dets struktur og oppførsel. Systemarkitekturen viser 
hvilke moduler et system består av og hvordan disse virker i 
sammenheng for å støtte en spesifikk løsning. Bør sees i 
sammenheng med løsningsarkitekturen. 
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3 Bakgrunn og metode 

3.1 Bakgrunn 
Konklusjoner fra PA rapport og pågående kommunereform har gjort at rådmennene i Follo har 

besluttet å endre nåværende IKT samarbeid. IKT Follo skal avvikles og tjenestene skal overføres til 

nye tjenesteansvarlige.  

FIKT-prosjektet fikk i oppgave å besvare følgende spørsmålene fra rådmennene i Stor Follo knyttet til 

videre organisering og utvikling av IKT samarbeidet: 

• Hva er fordelene og ulempene med å lage en felles IKT-avdeling for Stor-Follo?  

• Hvilke IKT-løsninger er det naturlig å samarbeide om? 

• Hva skal eventuelt legges til felles drift, og hva skal driftes/utøves lokalt? 

• Hvilket kompetansebehov vil en felles IKT-avdeling ha? Hvilken kompetanse må tilføres? 

• Bør Stor-Follo gå over til Sky-løsninger? 

• Hvis ikke, bør Stor-Follo ha felles serverdrift? 

• Hva er hensiktsmessig avtaleforvaltning 

3.2 Metode 
Prosjektgruppen bestående av: 

- Marianne Dahl Martinsen, Frogn kommune 

- Christian Stensli, Fagsjef i Nesodden kommune 

- Raymond Orderud, Vestby kommune 

- Anne Eid, Service og kommunikasjonssjef i Ås kommune 

- Morten Fredrik Bjoreng, rådgiver i Ås kommune 

- Rune Dysjeland, ekstern prosjektleder 

har valgt å jobbe frem anbefalingen gjennom en prosess der vi har vurdert 3 mulige 

løsningsalternativ (scenarioer) for hvert av de 6 områdene som rådmennene har bedt om 

anbefalinger (se tabell nedenfor). 

 

Figur 1 Prosjektplan for prosjektperioden 
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I dialog med rådmennene ble prosjektet bedt om å arbeide videre med to av scenariene for 

organisering av samarbeidet: 

- Sentralt organisert IKT-samarbeid 

- Desentralt organisert IKT-samarbeid 

Nedenfor følger en oversikt over de scenariene som har blitt vurdert. Scenarioene som er markert i 

rødt er de som prosjektet har valgt å anbefale. 

Område Scenarier som har vært vurdert 

Organisering – hvordan skal vi organisere samarbeidet? Sentralt organisert IKT-samarbeid 

Hybrid (matrise) organisert IKT-
samarbeid 

Desentralt organisert IKT-samarbeid 

Samarbeid – hva skal vi samarbeide om? Maksimalt samarbeid 

Middels samarbeid 

Minimalt samarbeid 

Driftsmodell – hvem skal drifte hva? Maksimal outsourcing 

Middels outsourcing 

Minimal outsourcing 

Systemarkitektur – hva skal vi ha av felles 
systemarkitektur? 

Maksimalt felles systemarkitektur 

Middels felles systemarkitektur 

Minimal felles systemarkitektur 

Kompetanse – hva skal vi ha av kompetanse i IKT-
samarbeidet? 

Maksimalt kjøp av kompetanse 

Middels kjøp av kompetanse 

Minimalt kjøp av kompetanse 

Avtaleforvaltning – hvordan skal vi forvalte IKT-avtalen? Sentralisert avtaleforvaltning 

Blanding av sentral og desentral 
avtaleforvaltning 

Desentral avtaleforvaltning 

 

Gjennom en prosess hvor vi har avholdt 8 halvdags arbeidsmøter i prosjektgruppen, 4 workshops 

med de IKT-ansatte har scenarioene vært vurdert og SWOT-analysert. I tillegg har prosjektleder hatt 

2 møter med rådmann Trine Christensen i Ås og 2 avklaringsmøter med rådmennene for de fire 

kommunene. 

Vi har også hatt 3 referansesamtaler med kommuner som har vært igjennom prosesser med ulike 

former for IKT-samarbeid og høstet verdifulle erfaringer som vi har tatt med inn i 

beslutningsprosessen: 

- Nye Drammen v/Trond Julin (Direktør Styring og Eierskap) 

- Gjerdrum kommune (med i DGI) v/Frits Arne Eriksen (Rådmann) 

- Indre Østfold v/Per Sturla Wernes og Per Øystein Tunheim 

Hovedpunkter fra referansesamtalene 

• Sektorsamarbeide – gir gevinst 

o Uten sektorsamarbeide – lite poeng med IKT samarbeide 

• Strategisk IKT kompetanse – må beholdes i kommunen 

• Forventningsavklaring – hva ønsker man å få ut av et samarbeide 

o mål: må være å få bedre løsninger/større fagmiljø/bedre tjenester til ansatte/innbyggere 

o mislykkes dersom målet er å spare penger 
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• IKT strategi - avgjørende med felles IKT strategi i samarbeidskommunene 

• Forpliktelse – kommunene kan ikke dra i ulike retninger 

•  – må være vilje til å investere i gode løsninger 

• Gevinst – vanskelig å måle i kroner og øre 

• Fleksibilitet – vurdere løsning der kommunene eier det de skaper. Kunne bruke 

investeringsmidler i samarbeidet som føres i kommunens regnskap. 

• Habilitet – sørge for avtaler for å forhindre at styrende rådmann forfordeler egen kommune 

• Tilgrensende fagmiljøer – må kobles på 

o Innkjøp 

o Digitalisering 

o Avtalekompetanse 

• Økonomi – fordelingsnøkkel 

• Nye Drammen har gjennom kommunereformen fått kr. 100 mill. som de skal benytte til 

etableringen av IKT-samarbeidet. Tidligere Drammen IKT erfarte at når kommunestørrelsen og 

økonomien er ulik, så stagnerer utviklingen for den/ de kommunene som har økonomi. Store 

Drammen måtte vente på de små, og dette medførte at Drammen skaffet seg egne IKT-

rådgivere. 

• Gjerdrum kommune (med i DGI) har en finansieringsmodell som gjør det mulig å ta ut 

tjenestene etter den økonomi hver kommune til enhver tid besitter. Modellen bidrar til at en 

kommunene kan holde fremdriften, uavhengig om en annen kommunen sliter økonomisk. 

 

3.3 Avgrensninger 
Prosjektet har avgrenset området for vurdering og anbefaling til ikke å inkludere: 

- Innkjøp (innkjøpssamarbeidet i Follo er for tiden under evaluering) 

Det vil være en viktig forutsetning for vår anbefaling at man utvider samarbeider om innkjøp 

og innkjøpsfunksjonen jobber tett med IKT-samarbeidet for å oppnå mest mulig 

kostnadsreduksjon gjennom rammeavtaler ved anskaffelser av IKT-utstyr, løsninger og 

tjenester fremover. Kompetanse på IKT-anskaffelser bør økes i FIK. 

  

- Digitalisering (eget prosjekt pågår her) 

Digitaliseringsprosessene er drivere for mye av det som vil skje av utvikling innen IKT 

fremover. Dette berører i høy grad et IKT-samarbeid og krever at digitaliseringsstrategi og 

IKT-strategi samkjøres/avstemmes som overordnede retningslinjer for IKT-samarbeidets 

tjenesteleveranser, kompetanse og utvikling fremover. 

 

- Støttefunksjoner som eks lønn og regnskap etc. 

På en del områder kan det være større besparelser i å samle funksjoner og utføre 

forretningsfunksjoner ett sted for alle deltakerkommunene enn det ligger gevinster i å samle 

driften av fire forskjellige IKT-løsninger som benyttes av fire forskjellige team i 

deltakerkommunene. 
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4 Vurdering av sentralt organisert samarbeid vs desentralt 
Det som skiller et sentralisert samarbeid framfor et desentralt er først og fremst: 

1. En samlet IKT organisasjon vil være bedre rustet for fremtidens krav til løsninger 
2. Større og sterkere kompetanse team. Klarer å levere raskere 
3. Styrket ledelse og en samlet rådgivning ut mot sektorer i 4 kommuner. 
4. Gjør ting en gang for 4 kommuner = Bedre ressursutnyttelse 
5. Felles avtaleforvaltning og gjør det lettere å integrere SKY med interne løsninger. 1 til 1 i 

stedet for 1 til mange. 
 

Fordeler Ulemper 

1. Økt modenhet knyttet til produksjon og 
innkjøp av IKT-tjenester. 

2. Økt innkjøpsmakt mot leverandører av IKT-
infrastruktur og fagsystemer gir lavere 
kostnader 

3. Samarbeid med de øvrige eierkommunene 
gir bedre ressursutnyttelse og kapasitet til 
utviklingsarbeid, samt lavere kostnader til 
fagsystemer og IKT-drift. 

4. Kommunen er del av et større 
kompetansemiljø på digitalisering. 

1. Kommuner i IKT-samarbeid, kan ha ulikt 
ambisjonsnivå. Det kan oppstå konflikter 
om prioritering, som igjen kan forsinke 
utviklingsarbeid. 

2. IKT-drift har mindre kjennskap til lokale 
forhold i kommunen. Avstanden mellom 
drift/support og kommunen kan oppleves 
som stor 

3. Styringsmodellen er mer kompleks, og den 
enkelte deltakerkommune/enhet kan 
oppleve frustrasjoner over 
prioriteringskonflikter. 

 

Det som skiller et desentralisert samarbeid framfor et sentralisert er først og fremst: 

1. Sektorer er ikke underlagt et så strengt harmoniseringsregime 
2. Kommuner står mer fritt til å velge egne løsninger/inngå samarbeid med andre 
3. Slipper investeringskostnader for å få på plass ny IKT enhet og infrastruktur 
4. Kortere beslutnings og rapporteringslinjer 
5. Nærhet til lokal kompetanse, spesielt ved lokal kriseberedskap, når rådmannen setter stab. 

 

Fordeler Ulemper 

1. Intern organisering av IKT gjør at 
kommunen slipper å koordinere strategi, 
styringsmodell og utviklingsprosjekter med 
andre kommuner. 

2. Intern organisering av IKT-drift gir en høy 
grad av fleksibilitet til å få utført endringer i 
IKT-infrastruktur og på fagsystemer. 

3. Beredskap i forhold til IKT-drift med egne 
ansatte som har høy kunnskap om 
kommunen 

1. Intern IKT-drift kan gi lavere kvalitet på 
tjenestene sammenlignet med større 
driftsenheter. 

2. Intern IKT-drift gir ofte høyere kostnader 
enn ved samarbeid med flere kommuner. 

3. En intern organisering av IKT-drift gir 
sårbarhet i forhold til begrenset 
kompetansemiljø og behov for 
døgnkontinuerlig tilgjengelighet (oppetid) 
på IKT-infrastrukturen. 

4. Intern IKT-drift gir lav skalebarhet til 
endringer i IKT-infrastrukturen. Kapasiteten 
til endringer avgjøres av IKT-enhetens 
kapasitet. 
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5 FIKT anbefaling 

5.1 Organisering  
FIKT-prosjektet anbefaler et sentralisert IKT-samarbeid organisert som interkommunalt samarbeid 

lagt til en vertskommune («et vertskommunesamarbeid») under §275 tilnærmet lik PA/KS sin 

anbefaling.6 Alle dagens IKT-medarbeidere i kommunen samles i denne enheten og får et 

ansettelsesforhold til vertskommunen. FIKT-prosjektet anbefaler at man samler organisasjonen 

geografisk i et lokale utenfor rådhuset slik at man unngår å forfordele vertskommunen framfor de 

andre samarbeidskommunene. Det er ønskelig at alle deltakerkommunene skal oppleve IKT-

samarbeidet som «sin» IKT-avdeling. 

5.1.1 Styringsmodell 
 

 

Figur 2 Styrings-/organisasjonsdiagram 

 

FIKT-prosjektet foreslår en styringsmodell som ligner Follo landbrukskontor. Kommunestyrene har 

delegert vedtaksmyndighet i kurante saker og saker uten prinsipiell betydning til styret i 

samarbeidet. Styret forvalter IKT-samarbeidet på vegne av samarbeidskommunene og har delegert 

myndighet i IKT-saker videre til rådmannen i vertskommunen som har det formelle administrative 

ansvaret for IKT-samarbeidet. Leder for IKT-samarbeidet har delegert myndighet fra rådmannen i 

vertskommunen. 

Vi anbefaler at styret består av rådmennene i deltakerkommunene, daglig leder i IKT-samarbeidet 

samt en rådgiver med IKT-faglig kompetanse og erfaring fra digitaliseringsarbeid og IKT 

                                                           
5 Prosjektgruppen har ikke tatt stilling til om IKT-samarbeidet skal etableres som et eget rettssubjekt eller ikke 
6 FIKT-prosjektet støtter seg her også til avklaringer med kommuneadvokaten i Nesodden, samt rapporten 
«Nytt IKT-samarbeid - Juridiske sider ved valg av samarbeidsmodell og arbeidsrettslige sider ved 
sammenslåingsprosess» fra 2017 
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tjenesteleveranser innen det offentlige. Rådgiver bør kjenne organisasjonene og modenheten for 

digitalisering i kommunene. Man bør også vurdere å ha med en ansattrepresentant i styret.  

Deltakerkommunenes eierstyring vil være basert på instruksjoner fra den enkelte kommune til 

rådmannen som sitter som representant i det øverste styringsorganet (styret/representantskapet) til 

IKT-samarbeidet. 

5.1.2 Stab/lederstøtte 
Det vurderes hvilken lederstøtte som eventuelt skal legges i stab/teamledere og hva som kan legges 

til vertskommunen eller deltakerkommunene. Med utgangspunkt i at IKT-samarbeidet kan utgjøre 

rundt 30-40 medarbeidere bør man vurdere å etablere teamledere/avdelingsledere. 

5.1.3 Sektorforum 
Velfungerende sektorforum på tvers av samarbeidskommunene er helt avgjørende for å hente ut 

gevinster av IKT-samarbeidet7.  

For å styrke dialogen med daglig leder i IKT-samarbeid og kommunene, så bør Sektorforum 

administrasjon/ stab ha hyppige møter med ledelsen av IKT-samarbeidet. Erfaringer fra 

faggruppesamarbeid i dagens kommuner viser at det er vanskelig å ha en tett styringsdialog med 

rådmannsgruppa som sikrer at beslutningene tas raskt nok. Sektorforum kan avlaste 

rådmannsgruppa ved å ha delegerte fullmakter på en del områder. Og bistå med å sikre at 

møtearenaene med de andre Sektorforumene følges opp, og serviceavtalene med kommunene 

Evnen som sektorforum har til å jobbe pro-aktivt, dvs. planlegge på forhånd utvikling, utskiftinger og 

prosjekter på IKT-området vil være fundamental 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.: 

- bedre tjenester til innbyggerne,  

- mer effektive felles prosesser (harmonisert mellom kommunene),  

- besparelser ved harmonisering av IKT-løsninger mellom kommunene  

- økt grad av digitalisering 

- kompetanseutvikling 

Sektorforum vil være bestiller og premissgiver for IKT-samarbeidet gjennom å legge strategier, 

planer, budsjettere og få disse godkjent i styret til IKT-samarbeidet. Styret 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. I tråd med anbefaling fra PA bør sektorforum også ha ansvar for 

informasjonssikkerheten innen egen sektor. 

Det er også viktig at sektorforumene har egen digital/IKT-kompetanse som kan støtte sektorene i 

arbeidet med strategi, arkitektur, planer, opplæring, implementering og det å hente ut gevinster. Det 

er viktig at IKT-rådgivere fra IKT-samarbeidet jobber tett sammen med sektorforum og 

digitaliseringsrådgivere i kommunen.8   

                                                           
7 Erfaring som fremkom under referansemøter med samtlige referanser 
8 Erfaring som fremkom under referansemøter med samtlige referanser 
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For å sikre en effektiv styringsmodell er det vesentlig at det bør etableres et sektorforum for 

ledelse/administrasjon som har ansvar for felles administrative funksjoner som 

kontorstøttesystemer, lokalnett, periferi, GDPR/personvern mm 

Sektorforum ledelse/administrasjon har et særskilt ansvar ved å avlaste rådmannsgruppa ved 

delegerte fullmakter på en del områder. Og å bistå med å sikre at møtearenaene med de andre 

Sektorforumene følges opp samt serviceavtalene med kommunene. 

5.1.4 Forum for fagsystemansvarlige 
Forum for fagsystemansvarlige vil ha en ansvarlig person for hvert fagsystem fra hver kommune. 

Disse skal sørge for at tjenestene dekker kommunens behov, vedlikeholdes og utvikles samt benyttes 

på en optimal måte for å realisere gevinstene ved bruk av systemet. 

Forum for fagsystemansvarlige har fått delegert ansvar og budsjett for operative oppgaver knyttet til 

fagsystemet fra sektorforum. Ved større oppgraderinger, utvidelser etc. må forumet legge fram 

prosjektbeskrivelse eller handlingsplan for sektorforum til godkjenning i IKT-samarbeidet før disse 

iverksettes.  

Forum for fagsystemansvarlige har møter med IKT-samarbeidet minimum to ganger per år, for å 

avklare  

5.1.5 Porteføljestyret 
Styret i IKT-samarbeidet vil fungere som et porteføljestyre som prioriterer endelige plan og budsjett 

for IKT-samarbeidet (kan betraktes som endelig bestilling til IKT-samarbeidet) basert på 

vedtak/forslag fra sektorforumene.   

5.1.6 Intern organisering av IKT-samarbeidet 
Hvordan IKT-samarbeidet konkret organiserer seg i avdelinger og team foreslås besluttet ved 

opprettelsen av IKT-samarbeidet. Organisasjonsstrukturen som er skissert er et eksempel hentet fra 

et annet IKT-samarbeid9. 

Dagens sammensetning av IKT-årsverk ser slik ut10: 

Tabell 1 Antall IKT-årsverk i kommunene 

Kommune Drift  
Inkl. 
help-desk, 
telefoni 

Avtale-
forvalt-ning 
IKT 

Strategisk 
IKT/ plan/ 
utvikling  

IKT ledelse Skole IKT Velferds-
teknologi/ 
helse-
teknologi 

Teknikk og 
miljø/ 
bygge-
prosjekter 

Frogn 3,7 0,2 1,3 0,5 2,0 1,0  
(i egen avd) 

0,3 

Nesodden 3,7 0,3 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 

Vestby 2,0 0,3 1,3 0,4 2,0 1,0 0,5 

Ås 5,0 0,4 1,9 1,0 2,0 1,0  
(i egen avd) 

Er bakt inn i 
drift/ 

strategisk/ 
avtale-

forvaltning. 

Totalt 14,4 1,2 4,5 2,9 7 3,5 1,3 

 

                                                           
9 Drammen IKT 
10 Digitaliseringsrådgiver er ikke tatt med, mens IKT-tjenester til interkommunale tjenester, §27/28 

samarbeid er tatt med 
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Avgjørende for at IKT-samarbeidet skal kunne levere forutsigbare og pålitelige tjenester til 

innbyggerne i deltakerkommunene er at det innføres et minimum av standardiserte prosesser for 

håndtering av: 

- bestilling/innkjøp,  

- feil/support,  

- endringsstyring  

- prosjektleveranser inkl. mottak i kommunene for implementering og gevinstrealisering 

5.1.7 Tjenesteavtalenivåer 
Det blir stilt økende krav til kommunene om å kutte i kostnader og samtidig levere mer effektive 

tjenester. For å sikre at deltakerkommunene og IKT-samarbeidet har en felles forståelse for hva som 

skal leveres, og til hvilken kvalitet må det etableres overordnede avtaler som beskriver 

ansvarsforhold, tjenester og forventede nivåer på tjenestene. Dette bør være lett målbare og 

dokumenterbare nivåer som kan bidra til å avklare forventninger og sikre gode relasjoner mellom 

partene. 

5.1.8 Lokalisering 
Det foreslås at IKT-samarbeidet samlokaliserer alle IKT-medarbeiderne i deltakerkommunene utenfor 

rådhuset nær offentlig kommunikasjon i vertskommunen og at rådmannen i vertskommunen 

delegeres ansvar fra styret til å lede IKT-samarbeidet gjennom en tilsatt daglig leder. 

 Frogn Nesodden Vestby Ås 

Antall IKT-
medarbeidere 

8 7 7,5 9 

Antall innbyggere 15 801 19 361 17 626 20 025 

 

Forhold som kan være relevant ift. valg av vertskommune kan bla. være: 

- Størrelse på dagens IKT-avdeling (antall medarbeidere) 

- Antall innbyggere i kommunen 

- IKT-kostnad pr innbygger ref. PA-rapport (økonomi) 

- Geografisk plassering ift. reisevei til de øvrige deltakerkommunene og kollektivtilbud 

- Infrastruktur (fiber og mobilt nett) 

5.1.9 Nærhet til brukere 
På de områdene hvor IKT-samarbeidet tilbyr service/installasjon/support og feilretting lokalt hos 

brukere vil det kunne være hensiktsmessig at enkelte medarbeidere i IKT-samarbeidet på rullerende 

basis har oppmøtested lokalt i kommunen selv om de er en del av den sentrale IKT-enheten. 

5.1.10 SWOT-analyse av organisering 

Fordeler Ulemper 

1. Gir best styring – lettere å hente ut 
gevinster 

2. Kostnadsbesparende – gjøre ting en gang i 
stedet for fire 

3. Større og mer kompetent fagmiljø – bedre 
ressursutnyttelse, leverer mer effektivt 

4. Mer spennende fagmiljø – tiltrekker seg 
ansatte 

1. Krever omstilling av ansatte og organisasjon 
2. Lengre reisevei til arbeid/til kunde – 

brukerne opplever det som en barriere 
3. IKT-drift har mindre kjennskap til lokale 

forhold i kommunen. Avstanden mellom 
drift/support og kommunen kan oppleves 
som stor 

4. Etablering av velfungerende sektorforum 
kan være krevende 
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5. Sikrer enhetlig løsninger - understøtter 
sektorer i 4 kommuner 

 

Muligheter Trusler 

1. Mer spennende fagmiljø – tiltrekker seg 
ansatte 

2. Forberedt for eventuelt fremtidige 
kommunesammenslåinger/større 
samarbeid 

3. Samarbeid med de øvrige eierkommunene 
gir bedre ressursutnyttelse og kapasitet til 
utviklingsarbeid, samt lavere kostnader til 
fagsystemer og IKT-drift fremover 

1. Manglende samarbeide i sektorforumene – 
får ikke hentet ut ønsket gevinst 

2. IKT-samarbeidet evner ikke å etablere basis 
service management prosesser – IKT- 
leveransene feiler. 

3. Krevende styringsmodell, lengre 
beslutnings- og kommunikasjonslinjer. 

 

5.1.11 Forutsetninger - organisering 
- Klare og entydige avtaler som definerer roller, ansvar og forventninger mellom partene i 

samarbeidet 

- En dyktig strateg og erfaren leder av IKT-samarbeidet med erfaring fra etablering av lignende 

samarbeid og med evne til å bygge gode relasjoner og kultur for samhandling mellom IKT-

enheten og sektorene i kommunene 

- Effektiv og god styring og ledelse av IKT-samarbeidet 

- De større besparelsene i et slikt IKT-samarbeid kan bare hentes ut dersom sektorforumene i 

deltakerkommunene samarbeider tett og godt og legger gode premisser for å hente ut 

gevinster gjennom harmonisering av arbeidsprosesser og fagsystemer. 

- God digital kompetanse og bestiller-kompetanse i sektorene  

- Gode kompetanseutviklingsmulighet for IKT-ansatte 
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5.2 Samarbeidsmodell 

5.2.1 Anbefalte samarbeidsområder 
FIKT-prosjektet anbefaler et maksimalt IKT-samarbeid som omfatter alle IKT-områdene som i dag 

betjenes av kommunenes IKT-avdelinger. Unntatt området digitalisering og velferdsteknologi som 

ikke er en del av mandatet i denne anbefalingen. 

5.2.2 Omfang 
Dette innebærer at IKT-samarbeidet betjener alle sektorer i deltakerkommunene (administrasjon, 

helse, velferd, oppvekst og utdanning, plan og bygg etc.).11 

Kommunene i samarbeidet har utarbeidet en felles IKT-strategi, som underbygger kommunenes 

digitaliseringsstrategi. Og etablert felles prosesser for innkjøp, avtaleforvaltning og 

tjenesteleveranser. 

5.2.3 Standardisering og harmonisering 
Betingelsene for å skape stordriftsfordeler og besparelser er at man evner å standardisere og 

harmonisere løsninger i deltakerkommunene. IKT-samarbeidet vil derfor søke å få mest mulig 

enhetlige løsninger når det gjelder fagsystemer, arbeidsflatetjenester, utstyr (standardisert 

utstyrspakke til alle) og felles infrastruktur (eks nettverk og servere). 

Hver kommune har ansvar for å jobbe aktivt via sektorforumet for å bidra mest mulig til å 

standardisere på felles systemer og løsninger på tvers av kommunene. Dersom en kommune ønsker 

å anskaffe en løsning som ikke er i overenstemmelse med det som er valgt som standard i 

sektorforumet, så må dette særskilt godkjennes i IKT-samarbeidets porteføljestyret. 

5.2.4 Smidighet i innføringstakt 
Gjennom referansesamtalene er det blitt klart at gevinstene ved kommunale IKT-samarbeid ofte kan 

begrenses dersom man alltid må «gå i takt» ifht. å innføre nye løsninger og tilbud til innbyggerne i 

deltakerkommunene. Dette forårsakes ofte av ulik økonomi i deltakerkommunene og dermed ulik 

evne til å introdusere nye tjenester.  

Det anbefales at deltakerkommunene blir enige om noen prinsipper som gjør at de kan gå noe i utakt 

uten at dette får negative konsekvenser for økonomien og effektiviteten i IKT-samarbeidet. Det vil 

tillate en av deltakerkommunene å introdusere nye tjenester til sine innbyggere uten at alle de andre 

må gjøre dette samtidig. De andre kommunene bør delta i kravstillerprosessen og ha opsjon på å ta i 

bruk valgte løsninger når de er klare til dette. 

5.2.5 Innkjøp 
Innkjøpssamarbeidet inngår ikke i denne anbefalingen. Det vil være en viktig forutsetning for vår 

anbefaling at man samarbeider om innkjøp og innkjøpsfunksjonen jobber tett med IKT-samarbeidet 

for å oppnå mest mulig kostnadsreduksjon gjennom rammeavtaler ved anskaffelser av IKT-utstyr, 

løsninger og tjenester fremover. 

 

 

 

                                                           
11 Prosjektet er bedt om å holde digitalisering utenfor i våre anbefalinger, men det vil være klare avhengigheter 
og sammenhenger her. 
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5.2.6 SWOT-analyse av samarbeidsmodell 
 

Fordeler Ulemper 

1. Sterkt fagmiljø - robust 
2. Flere å ta av, økt kompetanse, mindre 

personavhengig 
3. Deling av kompetanse og ansvar – spissing 
4. Dele på oppgaver/systemer 
5. Dele på kostnader 
6. Bedre tid til standardløsninger 

1. Lite lokalt handlingsrom – mindre rom for 
spesialløsninger 

2. Kompleksiteten øker 
3. Flere brukere potensielt berørt av nedetid 
4.  

 

Muligheter Trusler 

1. Stordriftsfordeler 
2. Utnytte arbeidsstokken bedre 
3. Kompetanseutvikling for medarbeidere- 

større fagmiljø 
4. Ta bedre beslutninger 
 

1. Samkjøring av sektorene på tvers av 
kommunene – flere hensyn å ta, kan bli 
byråkratisk 

2. Lengre tid på å ta beslutninger – mindre 
fleksibelt  

3. Manglende oppfyllelse av roller og ansvar 
ikke følges opp med konsekvenser 
 

 

5.2.7 Forutsetninger - samarbeid 
- Det skal ikke anskaffes lokale varianter av systemer og løsninger, med mindre dette er 

særskilt godkjent i rådmannskollegiet 

- Sektorforumene må samarbeide tett og godt mellom kommunene og med IKT-samarbeidet 

- Det må foreligge en vedtatt felles IKT-strategi for kommunene i IKT-samarbeidet  

- Det må være symmetri mellom kommune i det faglige og økonomiske samarbeidet som 

springer ut fra sektorforumene (eks. det er ikke greit at en kommune er eller oppfattes som 

«gratispassasjer») 

- Modellen for kommunesamarbeidet rundt IKT skal også kunne benyttes på områdene 

digitalisering og velferdsteknologi 
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5.3 Driftsmodell 

5.3.1 Anbefaling 
FIKT-prosjektet anbefaler en hybrid driftsmodell hvor man søker å dra maksimal nytte av 

fleksibiliteten og økonomien i sky-løsninger og outsourcing der dette er hensiktsmessig. Der man ikke 

finner gode, sikre og økonomiske gunstige alternativer, men ser at man kan levere viktige og kritiske 

tjenester selv med riktig kvalitet og akseptabelt kostnadsnivå, står IKT-samarbeidet selv for 

tjenesteleveransen. 

Vi viser til vurderinger som er gjort ifbm anbefalinger om å sette ut driften av Agresso. 

Med økt digitalisering veves IKT inn i de fleste kommunalområder og kan dermed ansees som en del 

av kjernevirksomheten. Tradisjonelt så har kjernen innen IKT ligget i selve IKT-driften. Fremover så vil 

det stilles store krav til utvikling, integrasjoner og arkitektur. Det er en økende utfordring forbundet 

med å levere stadig flere IKT-tjenester parallelt med økende krav til oppetid og tjenestekvalitet. 

Endringstakten og krav til fleksibilitet fremover forventes å øke. Dette vil innebære at vi på noen 

områder selv kan levere tjenestene, mens vi på andre områder trenger mulighet for større utvidelser 

og kompetanse som vi får i partnerskap med leverandører. 

Hovedregel bør være at man så langt som mulig, sikkert og innenfor tilgjengelig økonomisk 

handlingsrom vurderer sky-løsninger og løsninger der leverandørene står for driften. Utover dette 

leverer vi tjenester fra eget IKT-samarbeid. 

En måte å komme fram til om man skal produsere IKT-driftstjenester selv eller om man skal 

outsource dem, er å benytte tilsvarende strategi som Trondheim kommune sin sourcingstrategi12. De 

vurderer hvorvidt de skal levere tjenester selv eller sette dem bort basert på en bred og grundig 

vurdering av følgende spørsmål: 

- Hvorfor er tjenesten viktig for oss? 

- Klarer vi å levere tjenestene med riktig kvalitet? 

- Vil vår kostnad være på et akseptabelt nivå? 

Generelt så er drivere i kommunesektoren for å outsource eller velge sky-løsninger13): 

• Tilby flere tjenester 

• Bedre driftskonsept 

• Bedre oppetid/SLA 

• Økt sikkerhet 

• Samarbeidsmodell 

• Økonomi/pris 

 

5.3.2 Brukerstøtte 
FIKT-prosjektet anbefaler at IKT-samarbeidet tilbyr en sentral brukerstøtte-funksjon som 

opprettholder kunnskapen om lokale løsninger, hvordan disse benyttes og gjennom dette skaper 

nærhet til brukerne og bidrar til at man kan utnytte løsningene så optimalt som mulig. 

 

                                                           
12 Kronikk v/IKT-sjef Bjørn Johnny Villa i Trondheim kommune, Digi.no 12. september 2017 
13 Kartlegging og analyse av landskapet for offentlige datasentre i Norge 2015, Nexia 
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5.3.3 Kort om begrepet skytjenester 
Skytjeneste er hvilken som helst tjeneste gjort tilgjengelig over internett. 

Mer avansert så deler man dette inn i 3 hovedområder:  

• IaaS som betyr Infrastructure as a service. Man kjøper altså servere (virtuelle og eller 

fysiske), lagring, nettverk operativsystem fra sky leverandør som gjør dette tilgjengelig 

over internett. Men man må drifte det selv. Akkurat på samme måte som om 

komponenter er på eget server rom. 

 

• PaaS som betyr Plattform as a service. 

Nesten det samme som over. Man ønsker 

et sted å kjøre en applikasjon. Man får det 

tilgjengelig uten å tenke på underliggende 

plattform. Den bare er der og virker. 

Forskjellen på det over at man som regel, 

ikke har administrator rettigheter til 

underforliggende infrastruktur. Og man 

drifter ikke infrastrukturen. Kun 

applikasjonen som kjører på plattformen. 

 

• SaaS som betyr Software as a service. Da 

gjør man «ingen» drift overhodet. Ikke 

annet enn det en superbruker gjør inne i for eksempel IST, FEIDE, Public 360, HR 

manager, Compilo (KSS) og Speedadmin som i dag er noen av de tjenester som allerede 

er skytjenester. 

Jo høyere opp i trianglet man ønsker å være jo dyrere blir tjenesten å kjøpe. Men man slipper 

samtidig å tenke på de vanlige utfordringene med tradisjonell drift av infrastruktur. Men man har 

også gitt fra deg all kontroll, også på sikkerheten. 

Jo lengre ned i trianglet man kjøper tjenester. Jo mer kontroll har man, men man får da også de 

tradisjonelle driftsutfordringene. 

I tillegg til dette har man et par områder til man kan kjøpe som en tjeneste over internett. Dette har 

vært tjenester man kan ha kjøpt langt tilbake i tid som i dag liker å kalle seg en skytjeneste. Dette da 

ordet skytjeneste gjør det lettere å selge sine tjenester. 

• Big data analyse 

• Disaster recovery site 

• Backup 

• Fil lagring (dropbox etc) 

5.3.4 Datasenter drift 
Trenden i det offentlig er å konsolidere datasenter og erfaringene blir omtalt som positive14. FIKT 

prosjektet anbefaler derfor å konsolidere datasentrene i deltakerkommunene for på kort sikt å 

realisere stordriftsfordeler gjennom mer effektiv drift. 

                                                           
14 Ref. Kartlegging og analyse av offentlige datasenter i Norge, 2015 (Nexia) 

Figur 3 Struktur skytjenester 
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På sikt anbefaler FIKT-prosjektet at man vurderer å søke inn i større samarbeid som kan tilby 

datasentertjenester (servere, lagringskapasitet, sikkerhetskopiering etc.) eller kjøper dette fra 

tredjepart for å kunne understøtte de tjenestene man iht. strategien pkt. 5.3.1 har valgt å drifte selv.  

5.3.5 Drift av fagsystemer (applikasjonsdrift) 
Anbefalingen fra FIKT-prosjektet er at man tar ansvar for applikasjonsdriften der analyser viser at 

dette er mest lønnsomt og gir tilfredsstillende kvalitet sammen lignet med å sette bort 

applikasjonsdriften av fagsystemer til leverandørene eller gjennom å velge sky-løsninger der hvor 

leverandørene er klare for å levere tjenestene på et sikkerhets- og kostnadsmessig nivå. FIKT 

prosjektet har utarbeidet en mal for vurdering av outsourcing av drift av fagsystemer. Denne er lagt 

til grunn for vår vurdering15. En forutsetning for å lykkes med dette er imidlertid at man har god 

kompetanse i deltakerkommunene eller IKT-samarbeidet på bruk av og funksjonaliteten i 

fagsystemene. 

5.3.6  Integrasjoner 
Sky-løsninger og outsourcing av drift av fagsystemer samt digitalisering vil gjøre behovet for 

integrasjoner stadig større og mer kritisk. Dette er et område som er under press og som vil kreve 

mer fokus av IKT-samarbeidet i årene fremover. FIKT-prosjektet anbefaler at ansvaret for 

integrasjoner ligger i IKT-samarbeidet og at dette området styrkes med kompetanse og ressurser. 

Det må opprettes gode avtaler som sikrer integrasjoner mellom fagsystemer, og det må følges opp at 

leverandørene inngår gode partsavtaler for å sikre fremdrift og feilretting. 

5.3.7 SWOT-analyse av anbefalt driftsmodell 

Fordeler Ulemper 

1. Frigjør ressurser til strategi, utvikling, 
rådgivning og digitalisering 

2. Gir bedre kvalitet på tjenester enn om vi 
skal levere alt selv – velger sky eller lokal 
drift avhengig av hva som gir best kvalitet til 
lavest kostnad 

3. Færre varianter av IKT infrastruktur – 
mindre krevende å operere 

4. Bedre pris på IKT-anskaffelser og avtaler – 
større kjøpergruppe 

5. Enklere og færre ulike komponenter i 
infrastrukturen - høyere oppetid  

6. Muligheter for spesialisering – tilfredse 
medarbeidere 

1. Kjøp av outsourcingstjenester kan øke 
kostnadene  

2. Krever omstilling av medarbeidere – nye 
oppgaver og ny kompetanse 

3. Eksterne leverandører – mer formelt, 
mindre fleksibelt 

4. Deltakerkommunene kan ikke velge utstyr 
og løsninger fritt selv – mindre rom for 
særegenheter 

 

  

                                                           
15 Ref. Kartlegging og analyse av offentlige datasenter i Norge, 2015 (Nexia), kap 4.4 
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Muligheter Trusler 

1. Mindre risiko ifht teknologi-investeringer – 
kjøper kapasititet i stedet for hw? 

2. Trenger ikke bygge/vedlikeholde 
spesialistkompetanse på alle områder – 
tillater omstilling og fokus 

3. Færre forskjellige fagsystemer benyttet av 
like sektorer – enklere ved integrasjoner, 
enklere å gå sammen og forbedre digital 
tjenesteleveranse 

4. God oversikt over fagsystemer og mulighet 
til å styre mot harmonisering. 

5. På sikt frigjør driftsmidler gjennom færre 
ansatte 

 

1. Oppkjøp av outsourcingspartnere – påvirkes 
av ytre rammebetingelser 

2. Standardiserte sky-løsninger dekker ikke 
behovet – ikke rom for skreddersøm 

3. Motstand fra sektorene i 
deltakerkommunene mot å samarbeide – 
kommer ikke til enighet om harmonisering, 
planer og videreutvikling 

4. Integrasjoner ved outsourcing – krever godt 
samarbeid med lev./partnere 

5. Mer avhengig av eksterne leverandører – 
prisgitt at de videreutvikler kompetanse og 
ikke utnytter avhengighetsforholdet 
 

 

5.3.8 Forutsetninger - driftsmodell 
• Det etableres gode servicenivåavtaler (SLA)-avtaler med eksterne driftsleverandører 

• Søker partner-allianser mer enn bare leverandør-kundeforhold med driftsleverandører 

• Forankring av beslutning i ledelse/mellomledelse i deltakerkommunene 

• Godt fungerende/forpliktende samarbeide i sektorene 

• Felles IKT strategi for deltakerkommunene i IKT-samarbeidet  
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5.4 Systemarkitektur 

5.4.1 Anbefaling 
IKT-arkitekturen handler på et overordnet nivå om forholdet mellom 

arbeidsprosessene og informasjon (data) som inngår i disse, hvilke 

funksjoner IKT-systemene benytter til å håndtere informasjonen, og hvilken 

underliggende infrastruktur (maskiner og nettverk) systemene benytter. En 

god IKT-arkitektur legger grunnlaget for konkrete planer for IKT-

anskaffelser, IKT-utvikling og ressursbehov – både økonomisk og 

kompetansemessig. 

Standardisering er av de viktigste forutsetningene for å oppnå gevinster 

med IKT-samarbeid16. FIKT-prosjektet anbefaler at man jobber mot en 

maksimal felles systemarkitektur på alle områder i IKT-samarbeidet. En viktig 

forutsetning for å få gevinster her er at man i sektorene også jobber målbevisst med 

standardisering/harmonisering av arbeidsprosesser, tilhørende informasjon og systemer (ref.Figur 4 

IKT-arkitektur). 

Webhotell
Databasehotell
Felles registre

Serverpark
Felles registre Telefoni (intern el. Ekstern)

Exchange-organisasjon

Felles
SaaS

Sentral drift

Lokalt i kommunene

 

Figur 5 Innhold i felles arkitektur 

FIKT-prosjektet anbefaler at man så raskt som mulig også søker å etablere: 

- Felles serverressurser (lokal sky, PaaS) 

- Felles lagring/backup-løsninger 

- Felles sikkerhetsløsninger 

- Felles AD, AD-strukturer etc 

- Felles Exchange/mail-løsninger 

- Felles integrasjonsløsninger 

- SaaS (noen skytjenester som i dag) 

                                                           
16 Kartlegging og analyse av offentlige datasentre i Norge 2015, Nexia 

Figur 4 IKT-arkitektur 
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- Nødvendig lokal infrastruktur som nettverksutstyr, printere vil også bli valgt av IKT-

samarbeidet som en del av den totale systemarkitektur 

Dagens arkitektur fases gradvis over til felles arkitektur fastsatt i IKT-samarbeidet. 

5.4.2 SWOT-analyse av systemarkitektur 
 

Fordeler Ulemper 

1. Standardisering gir bedre/rimeligere avtaler 
og besparelser 

2. Mer stabil drift – alt er standard 
3. Mindre sårbart – færre lokale særegenheter 

og mer folk 
4. Bedre utnyttelse av ressurser – færre 

rutiner, oppfølging av lev, dok. etc 
5. Muliggjør lokal fleksibilitet der det er 

hensiktsmessig 

1. Krever utskiftinger og nye investeringer på 
noen områder – økt kostnad før besparelser 

2. Krever harmonisering av løsninger i 
sektorene - brukere vil bli utsatt for endring 

3. Mer sårbart – feil/svakheter i felles 
arkitektur får større utslag 

 

 

Muligheter Trusler 

1. Besparelser ved stordriftsfordeler 
2. Kan frigjøre ressurser til strategi, utvikling 

og rådgivning 
3. Enklere integrasjoner – alt er likt 
4. Raskere å implementere, enklere å 

vedlikeholde nye løsninger 
5. Lettere å utnytte ressurser på tvers – alt er 

likt 

1. Standardisering - kan gjøre at vi ikke klarer 
å dekke alle behov  

2. Sektorene «kortslutter» IKT-samarbeidet og 
anskaffer «egne» løsninger levert av 
eksterne for å kompensere for rigide 
standardiserte løsning 

 

5.4.3 Forutsetninger - systemarkitektur 
• Det anskaffes ikke utstyr, systemer og løsninger i deltakerkommunene som ikke på forhånd 

er godkjent av IKT-samarbeidet 

• Forankring av beslutning i ledelse/mellomledelse i deltakerkommunene 

• Deltakerkommunene må vise vilje til å harmonisere løsninger og investere langsiktige slik at 

man kan hente ut gevinster  

• Felles IKT strategi i deltakerkommunene 
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5.5 Kompetanse innen IKT-samarbeidet 
Kompetente ansatte er den viktigste verdien vi har i virksomheten.  

En KS-rapport fra 2016 slår fast at «politisk og administrativ ledelse trenger kompetanse for å kunne 

ta gode strategiske valg. De ansattes kompetanse i bruk av IKT er avgjørende for utvikling og 

effektivisering av forvaltning og tjenesteyting.» 17 

«Kommuner og fylkeskommuner har behov for bestiller-kompetanse. Det betyr på den ene siden 

formell juridisk innkjøpskompetanse overfor leverandørene, og på den andre siden de ansattes 

fagkompetanse til å kunne påvirke utforming og bruk av løsningene.»18 

Dette er også viktige forutsetninger som må følges opp for at FIKT-prosjektets anbefalinger om IKT-

samarbeid skal lykkes i å skape gevinster for deltakerkommunene. 

5.5.1 Anbefaling 
FIKT-prosjektet anbefaler at IKT-samarbeidet fokuserer på å utvikle egen kompetanse innenfor 

kjerneområder som er viktige for videre utvikling av tjenesteleveranser i IKT-samarbeidet. Man kan 

kjøpe formell IKT-kompetanse av en tredjepart som en del av prosessen med å bygge egen 

kompetanse eller der det ellers er hensiktsmessig (oppgaver/kompetanse som vi ikke ser at vi skal ha 

i IKT-samarbeidet i fremtiden), men hvor vi for en periode trenger ekstra kapasitet. 

All innleie av IKT-kompetanse skjer via IKT-samarbeidet og vektlegger: 

- Sikkerhet/ personvern 

- Innkjøp skal gjøres innenfor det avsatte budsjett for IKT-samarbeid eller i de enkelte 

kommuner 

- Innleid kompetanse har god og kontinuerlig kjennskap til brukere som de betjener i 

kommunene 

- Tilstrekkelig/rett kvalitet på tjenesten 

- De enkelte avdelinger i kommunenes gjennomføringsevne 

5.5.2 Viktige kompetanseområder i IKT-samarbeidet 
FIKT-prosjektet støtter PA-rapportens vurderinger i forhold til hvilke kompetanseområder som blir 

viktige og som må styrkes i IKT-samarbeidet: 

- prosjektstyring 

- virksomhetsarkitektur 

- anskaffelser (kompetanse i IKT-anskaffelser i eksisterende innkjøpssamarbeid) 

- avtaleforvaltning/leverandøroppfølging 

- tjenesteinnovasjon  

FIKT-prosjektet vil også legge til følgende kompetanseområder: 

- IKT-strategi 

- Systemintegrasjoner 

- Cloud management 

- Automatisering 

- endringsledelse 

- personvern (GDPR) 

                                                           
17 Digitaliseringsstrategi 2013-2016 for kommuner og fylkeskommuner, KS 
18 Digitaliseringsstrategi 2013-2016 for kommuner og fylkeskommuner, KS 
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- digital transformasjon 

- robotisering 

- smartbyteknologi 

- velferdsteknologi 

- juridisk (hentes fra kommunene) 

5.5.3 Sikkerhet 
IKT-sikkerhet er blitt et stadig mer krevende område å håndtere og krever en høy grad av ekspertise 

både for å forebygge og å løse når det oppstår sikkerhetsbrudd. Kommunene vil i stadig større grad 

kunne eksponeres for trusler både ift. datainnbrudd, informasjon på avveier, virusangrep og black-

out av basis tjenester som strøm- og vanntilførsel etc. ettersom mer og mer av kommunens 

infrastruktur styres av digitale løsninger. 

Det er svært krevende å bygge opp eller tiltrekke seg tilstrekkelig kompetanse på dette området i et 

(for) lite fagmiljø. FIKT-prosjektet anbefaler derfor at man knytter til seg en ekstern partner som kan 

levere spisskompetanse på IKT-sikkerhet å sikre IKT-løsningene på en forsvarlig måte samt bistå ved 

alvorlige sikkerhetshendelser.   

5.5.4 SWOT-analyse av anbefalt løsning for kompetanse 
 

Fordeler Ulemper 

1. Stordriftsfordeler og dreining av egen 
kompetanseutvikling på strategiske 
områder 

2. Kan kjøpe kompetanse der det ikke er 
hensiktsmessig å investere i egen 

3. Beholder lokal kunnskap/historikk 
4. Leverandører er mer oppdatert på den 

nyeste teknologi og nyeste arbeidsmetode 
5. Utviklingsmuligheter for de ansatte 

1. Leverandørene kan mangle forståelse for 
sektorenes/brukernes behov 

2. Leverandørene kan mangle kunnskap om 
forvaltningen, forvaltningspraksis, lokale 
behov, regelverk og prosesser.  

3. Må bruker tid på oppfølging av 
tjenesteavtaler med leverandørene 

 

 

Muligheter Trusler 

1. Tilpasse kompetansen bedre til fremtidige 
behov 

2. Mulighet til å fokusere mer på strategi/ 
videreutvikling enn å ha dybde-kompetanse 
på alle områder 

3. Ble mer profesjonelle innen utvikling, 
innovasjon, arkitektur og 
prosjektgjennomføring 

4. Avhengig av leverandørene på enkelte 
områder – tilgjengelighet, priser, 
kompetanseutvikling 

5. At vi ikke er dyktige nok til å inngå gode 
avtaler og følge opp disse 

6. At vi ikke omstiller oss og bygger 
kompetanse på nye områder 
 

 

5.5.5 Forutsetninger - kompetanse 

▪ Nivået på IKT-tjenesten styres av tjenestenivåavtale (Servicenivåavtaler SLA), og de 

økonomiske rammene til IKT-samarbeidet. 

▪ Kommunene har strenge krav til at IKT-leveransen leveres etter kvalitet: at de leveres etter 

gjeldende regelverk og styrende dokumenter 

▪ Kompetansen til de ansatte hos tredjepart part avtales i servicenivåavtalene SLA,  

Ekstern kompetanse må få kjennskap til kommunens styringsdokumenter, lover, regler, 

interne rutiner og intern praksis.  
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IKT-samarbeidet og sektorforum ledelse/administrasjon følger opp avtaler med leverandører 

og sørger for at kommunens styringsdokumenter, regelverk og nødvendig informasjon blir 

informert og fulgt opp av leverandørene.  

▪ SLA beskriver IKT-samarbeidets og eventuelt tredjeparts ansvar for at nasjonale og 

kommunale retningslinjer blir fulgt opp. 

▪ På kompetanseområder som krever tett dialog med kommunal ledelse eller brukere på 

kjerneområder, så stiller IKT-samarbeidet og sektorforums ledelse/administrasjon i møter 

med tredjepart for å sikre rett kompetanseoverføring. 

▪ IKT-samarbeidet og Sektorforum ledelse/administrasjon sørger for at det blir inngått avtaler 

med tredjepart som er gode nok, og gjennomfører modenhetsanalyser for å kjøpe tjenester 

til rett tid og på rett nivå. 

▪ Brukerveiledning kjøpes i form av elæringsprogrammer (fortrinnsvis interaktive), eksterne 

kurs, og evt. «en til en opplæring» til alle fagsystemer. 

▪ Interne følger opp avtaleforvaltning om felleskomponenter, og at de tas med i arkitekturen 

(KS svarut/svar inn, folkeregisteret med videre.) 

▪ Store leverandører har faste møtepunkter med ledelsen i kommunene sammen med 

representanter for IKT-samarbeidet, som sikrer avtaleoppfølging og fremdrift.   
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5.6 Avtaleforvaltning 

5.6.1 Anbefaling 
FIKT-prosjektet anbefaler at all IKT avtaleforvaltning legges til, og utføres av et 

avtaleforvaltningsteam i IKT-samarbeidet. Dette vil avlaste fagmiljøene og bidra til å standardisere og 

effektivisere avtaleforvaltning på tvers av deltakerkommunene. 

5.6.2 Førende prinsipper 
FIKT-prosjektet anbefaler at følgende prinsipper legges til grunn: 

▪ Kommunene forvalter ikke egne eller felles avtaler lokalt, men all forvaltning skjer i regi av 

avtaleforvaltningsteamet i IKT-samarbeidet.   

▪ Man søker å aktivt harmonisere mot felles systemer med de andre kommunene i IKT-

samarbeidet når man anskaffer nye løsninger 

▪ Dersom en kommune anskaffer særegne løsninger som ikke er i bruk i de andre kommunene i 

IKT-samarbeidet, legges allikevel avtaleforvaltningen til IKT-samarbeidet.  

5.6.3 SWOT-analyse av driftsmodell 

Fordeler Ulemper 

1. Større fagmiljø – bedre resultater 
2. Mer profesjonelle  
3. Frigjør fagmiljøene fra oppgaven med å 

følge opp avtaler 
4. Lettere å følge opp fornyelser og 

utløpsdatoer på inngåtte avtaler – 
reduserte kostnader 

1. Fagmiljøene må forholde seg til 
avtaleforvaltningsteamet og ikke lenger 
«deale» rett med leverandørene 

2. Full gevinst krever godt samarbeid mellom 
fagmiljø og avtaleforvaltningsteamet 

 

Muligheter Trusler 

• Bedre avtalebetingelser ved 
fornyelser/utvidelser – reduserte kostnader 

• Bedre muligheter til å konsolidere og 
redusere antall avtaler – mindre 
administrasjon og kostnader 

1. Ikke har tilstrekkelig innsikt og dialog med 
fagmiljøene slik at avtalene ikke møter 
behovet 

 

5.6.4 Forutsetninger - avtaleforvaltning 
▪ Avtaleforvaltere har et tydelig mandat og fullmakt til å forhandle og reforhandle alle avtaler på 

vegne av fagansvarlig i kommunen, sektorforum og ledelsen i IKT-samarbeidet. 

▪ Avtaleforvaltningen vil foregå i tett samarbeid med sektorforum og fagansvarlig  

▪ Roller og ansvar ift. felles innkjøpsenhet er avklart. 

Avtaleforvalting vil generelt ikke drive med innkjøp og anskaffelser av utstyr og driftsmateriell, 

men anskaffelser av tilleggsmoduler til eksisterende systemer som driftes under eksisterende 

driftsavtaler, vil håndteres av avtaleforvalter i IKT-samarbeidet.  

▪ Avtaleforvaltning har ansvar for å initiere og følge opp at det gjøres revisjoner av leverandører 

som jobber under databehandleravtaler med kommunen.  
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6 Økonomi 

6.1 Gevinster og kostnader ved IKT samarbeid 
Det er krevende å gjøre analyser av kostander og gevinster med opprettelsen og drift av et IKT-

samarbeid. Prosjektgruppen har valgt å støtte seg til følgende analyser: 

a. Analyse av IKT-kostnader i kommuner og fylkeskommuner (2015), En rapport for Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet 

b. Analyse av IKT-kostnader i kommuner og fylkeskommuner (2015), En rapport for Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet. 

c. IKT-kostnadsbenchmark for kommuner, Prosjekt Digital Innsikt 2013, KS 

Analysene har følgende hovedfunn: 

• «Analysen viser klare indikasjoner på stordriftsfordeler innen IKT i norske kommuner og 

fylkeskommuner. Dette resultatet gjelder også når kommunenes estimerte kostnader til 

interne årsverk inkluderes» 19 

• «Små kommuner i IKS har en statistisk signifikant lavere IKT-kostnad pr. innbygger relativt til 

små kommuner som ikke deltar i et samarbeid. Samme resultat viste seg å være til dels 

gjeldene for mellomstore kommuner» 20  

• «Undersøkelsen viser, ikke overraskende, en sammenheng mellom IKT-kostnader og 

stordriftsfordeler. Små og mellomstore kommuner har trolig størst utbytte av å delta i IKT-

samarbeider for å redusere IKT-kostnadene» 21  

Hvorvidt og hvor raskt Stor-Follo klarer å ta ut disse stordriftsfordelene er i hovedsak avhengig av 

følgende: 

a. At den nye organisasjonen som bygges opp er effektiv og har hensiktsmessige 

styringssystemer og at avgjørelser er delegert til riktig nivå. 

• Det antas at de største gevinstene ligger i harmonisering på sektorene, dvs. felles 

fagsystemer (anskaffelser og ensartet bruk) som grunnlag for utvidet fagsamarbeid i 

de 4 kommunene. 

b. Hvor mye av dagens infrastruktur i de 4 kommunene (servere, backup, nettverk etc.) som må 

kasseres/nedskrives når man skal bygge opp en standardisert infrastruktur i ny felles 

driftsenhet. 

Det vil uansett være kostnader forbundet med å etablere en ny enhet, men etableringskostnadene 

blir høyere om en stor del av dagens utstyr må nedskrives og kasseres. Viktige kostnadselementer 

ved etablering er satt opp under. 

  

                                                           
19 Analyse av IKT-kostnader i kommuner og fylkeskommuner (2015), En rapport for Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 
20 Analyse av IKT-kostnader i kommuner og fylkeskommuner (2015), En rapport for Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 
21 IKT-kostnadsbenchmark for kommuner , Prosjekt Digital Innsikt  2013, KS 
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Fellesutgifter FIKT pukkelkostnader  Mill NOK (eks mva) 

Lokaler   2,0 

Lederlønn - FIKT  1,022 

Omstillingskostnader (ansettelser, 

kompetansetiltak mv) 

 2,0 

Konsulenthjelp  1,2 

Totalt  6,2 

 

Det antas at alle kostnader som er satt opp over dekkes innenfor dagens budsjetter i de 4 

kommunene, men det er usikkerhet ved om det er behov for ekstra midler i etableringsåret. 

Fondsmidler i IKT Follo kan eventuelt dekke merkostnader i etableringsåret (Stor-Follo sin andel 

anslås til ca. 1,5mill kroner).  Lokalkostnader kan framstå som en ekstrakostnad, men alle 

kommunene leier kontorarealer i dag og man antar derfor at de totale lokalkostnadene kan tilpasses 

i alle kommunene. 

6.2 Teknisk omstillingskostnad ved videreføring av IKT Follo drift 

 
Estimerte kostander forbundet med videreføring av tjenester som i dag leveres/driftes av IKT Follo og 

som vil påløpe uavhengig av etablering av et samarbeid som anbefalt i dette dokumentet: 

Omstillingskost avvikling IKT-follo  Mill. NOK (eks.mva) 

Flytting av fagsystemer fra IKT Follo  0,6 

Infrastruktur (servere, backup, nettverk, 

brannmur) 

 3,8 

Lisenser  1,0 

Totalt  5,4 

  

Ovennevnte investeringskostnader skal fordeles på 4 kommuner og 5 år og vil gi en kostnad på 

ca 0,3 mill kroner pr kommune og vil være på omtrent samme nivå som kostnadene i dagens IKT-

Follo. 

  

                                                           
22 inkl. sosiale utgifter 
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6.3 Dagens kostnader for kommunene i StorFollo 
Tabellen viser kommunenes drift og investeringsbudsjetter 2018/2019-2022 (eks.mva). Ås har en 

vakant stilling på IKT som kan benyttes ved utlysning av lederstilling for samarbeidet. 

Tabell 2 Tabellen viser kommunenes drift og investeringsbudsjetter 2018/2019-2022 i millioner NOK eks mva 

Budsjetter  Frogn Nesodden Vestby Ås Merknader 

Drift IKT 4,0 4,3 4,8 4,5  

Lønn (inkl. sosiale 

utgifter) 

4,5 4,2 3,5 5,123  

Vakttillegg/ overtid 

vedlikehold 

0,3 0,5  0,2  

4 års perioden 

(investeringer) per år 

     

Investeringer IKT 2-3,0 5,724 3,5 2,5 IKT infrastruktur 

Lønn 125 1,1  0,7  

Prosjekter  

 

 226  0,5 Trådløst nett og 

kabling på 

skolene 

Totalt 12,8 17,8 10,8 13,5  

IKT Follo - budsjett 1,8 1,4 1,5 1,8 
 

 

IKT-utgifter som er inkludert i oversikten: 

• De totale utgifter (drift og investeringer) i kommunen, herunder lønn for det antall 

personer som er angitt i pkt 5.1.8)  

o Bredbånd 

o Plattform, komponenter 

• Kjøp og leie av IT- og kommunikasjonsutstyr- og maskiner 

• Lisenser  

• Kjøp av IKT-tjenester fra andre offentlige eller private virksomheter 

• Kjøp og leie av programvare, herunder MDMsystemer 

• Telefoni (infrastruktur: sentraler, ip-hyller.  

• Enheter (PC’er, ipad’er, telefoner) 

• Bruk av telefon IKTansatte. 

Utgifter som er ekskludert fra oversikten: 

• Kjøp og leie av fagsystemer 

• IKT-relaterte utgifter til digitaliseringsprosjekter i kommunalområdene. 

• Kommunens IKT-utgifter til interkommunale samarbeidstiltak  

• Telefoni knyttet til sentralbord) 

                                                           
23 ikke inkl. skole, 2 årsverk + 1 vakant stilling som kan benyttes 
24 Infrastruktur og klienter 
25 Digirådgiver 
26 Nesodden har satt av 2 mill til ny plattform i 2019 
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• Kommunens IKT-utgifter til AS-er som kommunen er eier/deleier  

• Merverdiavgift 

• Leie av bredbånd 

• Bruk av telefon kommuneansatte 

• Egne ansatte 
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7 Risiko og sårbarhetsanalyse av anbefaling 
 

7.1 Risiko og kontrollmatrise 

 

 

  

Risiko- og kontrollmatrise

# Overordnet ROS analyse StorFollo IKT
3. Hva har vi gjort for å unngå at det går 

galt?

4. Er det 

nok?

Sannsynlighet 

(S)

1 - 5

Konsekvens 

(K)

1 - 5

Risiko

(S*K)

1
Manglende forpliktende samarbeid mellom sektorene i de 4 

kommunene
4 4 16

Sektorforum adm. kontrollerer oppfølging av 

avtaler i kommunene.
10

Rådmannsgruppa må definere premissene for et 

sektorsamarbeide - likt for alle sektorer

Rådmannsgruppa må etablere faste forpliktende 

møtearenaer sektorene i mellom

2 Manglende politisk vilje til nødvendige bevilgninger 4 5 20
Gode saksfremlegg som belyser utfordringene, 

med mulige løsninger for disse problemer
12

3 Skygge IKT (pr def løsninger utenom Storfollo IKT) 5 2 10

Sektorforum adm. Bistår med kommunikasjon 

og oppfølging i kommunene for å forhindre 

skyggeIKT

5

Tydelig forankring i øverste kommunal 

ledelse/sektorledelse/mellomledelse at IKT 

samarbeidet er forpliktende
5

Etablere gode effektive prosesser for å vurdere 

nye løsninger for å forhindre lokale 

"hurtigløsninger"
5

4
Manglende komm. Linjer/prosesser mellom StorFollo IKT og 

kommuner
4 4 16

Kommuneledelsen må sørge for gode 

kommunikasjonslinjer og prioritere oppfølging i 

egne fora

10

Etablere digitaliseringsforum på tvers

5 Manglende styringslinjer mellom StorFollo IKT og kommuner 4 5 20
Rådmannsgruppa må sørge for gode 

styringslinjer og prioritere oppfølging i egne fora
10

Rådmanngruppa må avklare premissene for 

samarbeidet

6
For lite ressurser (tid, kompetanse) til å etablere StorFollo 

IKT
4 3 12

Rådmannsgruppa/styringsgruppa må 

sørge for at det settes av nok ressurser til 

etableringen.

5

Sette pågående digitaliseringprosjekter på vent 

Leie inn ekstern kompetanse for å bistå i 

etablering av StorFollo IKT

Leie inn ekstern kompetanse for å bistå i daglig 

drift for å frigjøre tid til å jobbe med etablering av 

Storfollo IKT

7 Manglende tillit fra kommune sektor(er) 3 1 3
Samarbeidet må prioriteres og 

markedsføres i hver kommunes ledelse
3

Etablere gode SLA avtaler med 

kommunene/sektorene slik at forventninger 

avstemmes

8 Manglende eierskap til StorFollo IKT fra kommunene 4 4 16
Samarbeidet må prioriteres og 

markedsføres i hver kommunes ledelse
3

9 Forsinkelser i tjenesteutvikling pga omorgansiering 4 2 8
Rådmannskollegiet må sette inn nok 

ressurser til etableringen.
4

10 Ikke rikitg kompetanse/mister kompetanse 3 3 9
Det må utarbeides en 

kompetanseplan med tiltak for alle IKTansatte. 
5

Sørge for at ansatte ikke mister goder

Kartlegge dagens kompetanse og utarbeide 

kompetanseplan med tiltak. (variant av Ås sin 

kommentar:)

11 Feil organisasjonsmodell 4 4 16 Endring i struktur. 10

12 Manglende felles kultur 3 4 12

Det må jobbes med i 

etableringsprosessen, og videreføres 

tiltak av leder for samarbeidet.

2

Etablere "vi"-følelse - ved felles 

rutiner/arbeidsmetodikk/teambuilding/sosiale 

aktiviteter

13
Mangel på overordnet plan for sammenslåing (personal, 

økonomi)
5 5 25

Må etablere en plan som utarbeides av en 

utnevnt prosjektgruppe
5

14
Manglende juridisk mulighet til å reversere/endre 

samarbeidet
3 2 6 Gode avtaler med rett jus etableres. 2

15
Mangel på prosjektorgansering og plan (budjsett, plan og 

strategi)
3 4 12

Må etablere en plan som utarbeides av en 

utnevnt prosjektgruppe
2

16 Manglende forankring i kommunens toppledelse 1 5 5 Rådmannskollegiet - sterkere styring 2

17 Manglende IKT kompetanse i kommunal ledelsen 4 3 12 Kurs/ IKTrådgivning i beslutningsfora 2

18 Manglende kompetanse på avtaleforvaltning (SLA) 3 4 12 Kurs/ kompetanseplan 2

2. Hvor galt kan det gå?

Identifisert risiko

Vurdert risiko uten etablert tiltak/kontroller

Etablerte tiltak/kontroller for å redusere risiko

Risiko med 

etablert 

kontroll

Kommentarer
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7.2 Risikovurdering 
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9 Vedlegg 

9.1 Resultat av workshop 1 
Innskannet SWOT-analyser fra gruppearbeid i workshop; scenarioer innen områdene organisering, 

samarbeid og avtaleforvaltning. 

9.2 Samlet resultat av workshop 1   
Sammenstilt resultat fra gruppearbeid i workshop; scenarioer innen områdene organisering, 

samarbeid og avtaleforvaltning. 

9.3 Resultat av workshop 2 
Innskannet SWOT-analyser fra gruppearbeid i workshop; scenarioer innen områdene driftsmodell, 

systemarkitektur og kompetanse. 

9.4 Samlet resultat av workshop 2   
Sammenstilt resultat fra gruppearbeid i workshop; scenarioer innen områdene driftsmodell, 

systemarkitektur og kompetanse. 

9.5 Samlet resultat av workshop 3 
Sammenstilt resultat fra gruppearbeid/individuelt arbeid i workshop; vurdering av sentralisert 

samarbeid og desentralisert samarbeid samt personlig valg av løsningsforslag 

9.6 Samlet resultat av workshop 4 
Sammenstilt resultat av gruppearbeid i workshop; anbefalinger ifht plan, nærhet til brukerne, 

utvikling av kompetanse 

9.7 Scenariobeskrivelser 
Scenariobeskrivelser innen områdene; organisering, samarbeid, driftsmodell, systemarkitektur, 

kompetanse, avtaleforvaltning 

9.8 Høringsuttalelser 
Mottatte høringsuttalelser etter høringsperiode fra 23.11-28.11.2019 

 


