
 
 
IT-avdelingen har i dag hatt et møte hvor vi har notert noen punkter og spørsmål som vi ønsker at du 
formidler videre. 
 
For det første ønsker vi å presisere at vi som samlet IT-avdeling ser positivt på et 
kommunesamarbeid! Vi ønsker ikke, og ser ikke som noen fordel å stå alene i en slik sammenheng. 
Vi mener det overordnede målet for et evt. samarbeid må være at vi skal levere flere og bedre 
tjenester innenfor dagens rammer. Et samarbeid som har økonomisk gevinst og kutt av budsjett som 
høyeste målsetting, mener vi vil mislykkes. 
 
På et tidlig tidspunkt ble det fra vår side fremlagt et forslag til samarbeid – kalt «Hybridsamarbeid». 
Dette var en skisse som vi anså, og fortsatt anser, som det beste alternativet av de tre 
samarbeidsalternativene som ble fremlagt - noe fagmiljøene i de de fleste andre kommunene også 
gjorde. På et tidspunkt i prosessen ble derimot forslaget om «Hybridsamarbeid» forkastet. Dette 
skjedde uten forvarsel, og uten at vi har sett noen begrunnelse eller dokumentasjon på hvorfor dette 
ble gjort. Det har muligens blitt sagt at noe av årsaken var at «Hybridsamarbeids-alternativet» lignet 
for mye på IKT Follo-samarbeidet – et samarbeid vi også erfarte negative sider ved. Vårt syn er 
derimot at «Hybridsamarbeidet» ikke kan sammenlignes med det tidligere IKT Follo-samarbeidet. 
Vi mener også at «Hybridsamarbeidet» ville innebære at fagkompetansen og nærheten til brukerne 
hadde blitt best mulig ivaretatt. 
 
 
Så til spørsmålene: 

1. Hvorfor ble alternativet «Hybridsamarbeid» forkastet? Hvilken dokumentasjon ligger til 
grunn for denne avgjørelsen? 

2. Under avsnittet «Økonomiske konsekvenser» i utredningen, vises det til analyser som er 
gjort. Er det slik å forstå at det ikke har blitt gjort noen negative funn i analysene, eller er det 
bevisst utelatt i denne utredningen? 

3. Hvorfor blir ikke de negative erfaringene som er gjort i tidligere tilsvarende samarbeid 
fremlagt? Det er f.eks. gjort intervju med en representant fra Digitale Gardermoen uten at 
punkter fra dette intervjuet kommer frem i saksfremlegget. 

4. Under avsnittet «IKT-faglige forhold» står det at «Skytjenester begynner å bli den 
dominerende måten å levere IKT-tjenester på.» Vi mener at dette ikke er riktig slik det 
presenteres i denne sammenhengen, fordi det i denne saksutredningen er snakk om en felles 
plattform. Selv Microsoft og Dell som er de to største leverandørene av skytjenester i dag 
presenter hybrid som beste løsning. Dette betyr at man har noe lokalt i kommunen og noe i 
skyen. Uansett så mener vi at slike valg ikke skal foretas før ROS- og SWOT-analyser er 
gjennomført. 

5. Videre under avsnittet «IKT-faglige forhold» står det «Hvis det ikke blir et IKT-samarbeid, så 
må kommunene gjøre betydelige kjøp av eksterne IKT-tjenester eller foreta vesentlig 
oppbemanning av IKT-avdelingene for å håndtere fremtidens utfordringer.» Foreligger det 
noen dokumentasjon/tallmateriale for «betydelige kjøp» og «vesentlig oppbemanning»? 

6. I modellen som ble utarbeidet i rapporten, ble det tatt høyde for at det skulle være fleksibelt 
å melde seg inn og ut av samarbeidet. Er det slik at kommentarene og spørsmålene vi nå 
stiller vil gjøre at den videre prosessen stopper helt opp? Hvis dette er tilfelle, hvorfor? 
 

 
 
I en saksutredning som skal til politisk behandling, ser vi for oss at alle vil ha nytte av at det 
fremlegges en generelt grundigere og mer tydelig økonomisk dokumentasjon, hvor både positive og 
negative sider vises. 



I denne saksutredningen brukes ordet «antas» i flere sammenhenger, og vil derfor kun være en 
subjektiv oppfatning. 
 
 
 
 
 
 
 


