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Saksprotokoll 
 
 

Etablering av felles IKT-samarbeid mellom kommunene Frogn, 
Nesodden, Vestby og Ås - 2. gangs behandling 

Saksbehandler:  Anne Eid Saksnr.:  17/02661 
Behandlet av  Møtedato 

1 Formannskapet 18/19 24.04.2019 
2 Kommunestyret 14/19 08.05.2019 
 

  
 
Formannskapets behandling 24.04.2019: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følende forslag:  
Punkt 1 endres til: …samarbeid med kommunene Frogn og Vestby. 
Øvrige forslag følger protokollen. 
 
Ola Nordal (Ap) fremmet følgende forslag til rådmannens innstilling: 
Pkt. 3 endres: Vedlagte forslag til samarbeidsavtale bearbeides videre og legges 
frem for formannskapet. Punkt. 4 utgår. 
 
Votering:  
Rådmannens innstilling med H’s og Ap’s endringsforslag ble enstemmig tiltrådt.  
 
Formannskapets innstilling 24.04.2019: 
1. Ås kommune slutter seg til et felles IKT-samarbeid med kommunene Frogn og 

Vestby. 
2. IKT-samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven §28, 1b. 

3. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale bearbeides videre og legges frem for 

formannskapet. 

4. De berørte ansatte i samarbeidskommunene overføres til vertskommunen med 

hjemmel i arbeidsmiljølovens kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse. 

5. Myndighet i saker vedrørende IKT-samarbeidet delegeres i henhold til 

kommuneloven § 28-1b ved at kommunestyret i samarbeidskommunen gir 

instruks til egen rådmann om å delegere egen myndighet til rådmann i 

vertskommunen.  

Myndigheten omfatter oppgaver innenfor IKT-samarbeidet og treffe avgjørelser i 
enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning.  

_____ 
 
Forslag som følger saken fra Hilde Kristin Marås (H): 
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1. Ås kommune innleder samtaler med kommunene Frogn, Nesodden og Vestby om 
mulig felles IKT-samarbeid 

2. I samtalene skal følgende momenter belyses – sett i lys av hvor mange 
kommuner samarbeidet skal omfatte: 

a. Driftsform – Vertskommunesamarbeid 28-1 b/28-1c vs IKS; fordeler og 
ulemper 

b. Tjenester som skal inngå i «det nye selskapet» 
i. Skal det leveres like tjenester til alle kommunene? 
ii. Hva skjer når nye tjenester kommer til? 
iii. Hvordan skal betaling for tjenestene foregå? 
iv. Skal det opprettes tjenestekatalog og/eller SLA? 
v. Hva skjer om en kommune trenger flere tjenester enn andre 

kommuner? 
vi. Hvilke krav til sikkerhet finnes, og er de like i alle kommunene? 

c. Personell – er det tenkt at alle ressurser tilknyttet IKT i kommunene 
overføres til «det nye selskapet» eller skal det fortsatt finnes lokale IKT-
ressurser? Beskriv eventuelle fordeler og ulemper. Beskriv også hvordan 
ledelse av «det nye selskapet» skal skje og hvordan leder skal ansettes. 

i. Beskriv også om det er vaktordninger i de ulike kommunene pga 
drift eller andre forhold 

d. Beskrivelse av teknisk infrastruktur i de ulike kommunene. Hvilke synergier 
kan man hente her? Kan servere etc avvikles/erstattes av en annen 
kommunes eksisterende infrastruktur? 

i. Har alle kommuner sine servere lokalt eller disse plassert i et 
driftssenter i dag? 

ii. Er det tenkt at dette skal samlokaliseres i et eget driftssenter?  
iii. Hva blir etableringskostnader, og hvordan skal kostnaden fordeles 

fremover? 
iv. Må det gjøres nye investeringer, og i så fall hvilke? 
v. Er det ulike krav til oppetider etc i de ulike kommunene? 

e. Outsourcing av driftstjenester vs eget driftsselskap – hvilke tjenester kan 
settes ut og hvilke bør beholdes lokalt. Beskriv fordeler og ulemper. 

f. Økonomi – Anslå budsjett for «det nye selskapet» 
i. Blir det besparelser i form av lisenser? 
ii. Hva blir kostandene knyttet til servere og infrastruktur knyttet til 

etablering og fremtidig drift fordelt på de ulike kommunene? 
iii. Beskriv hvordan kostander skal fordeles. 
iv. Beskriv forventede innsparinger 

3. Rådmannen fremlegger ny sak for Formannskapet når mulig samarbeid er drøftet 
med de foreslåtte kommunene. 

 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 29. april 2019 
 
Vibeke Berggård 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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