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Saker til behandling 

 
F-9/19 
Etablering av felles IKT-samarbeid mellom kommunene  
Frogn, Nesodden, Vestby og Ås 
 
Saksbehandler:  Trine Christensen Saksnr.:  17/02661-2 
Saksgang  Møtedato 
1 Arbeidsmiljøutvalget 2019  05.03.2019 
2 Administrasjonsutvalget  2/19 13.03.2019 
3 Formannskapet 9/19 13.03.2019 
4 Kommunestyret   
 
 
 
 
Innstillinger fra arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget vil bli lagt 
frem i møtet. De foreligger ikke på utsendelsestidspunktet. 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ås kommune slutter seg til et felles IKT-samarbeid med en eller flere av 

kommunene Frogn, Nesodden og Vestby. 
2. IKT-samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven §28, 1b. 
3. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale for IKT-samarbeidet vedtas. 
4. Rådmennene gis myndighet til å justere vedlagte samarbeidsavtale og velge 

vertskommune etter at saken er behandlet i alle kommunestyrene. 
5. De berørte ansatte i samarbeidskommunene overføres til vertskommunen med 

hjemmel i arbeidsmiljølovens kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse. 
6. 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.  
 

 
 
Ås, 04.03.2019 
 
Trine Christensen Anne Eid 
Rådmann Service- og kommunikasjonssjef 
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Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Arbeidsmiljøutvalget 
Administrasjonsutvalget 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: 
1. Samarbeidsavtale v06 20190301 
2. FIKT samarbeid - Uttalelse fra tillitsvalgte 
 
Øvrige relevante dokumenter ligger på saken 
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Saksutredning:

Sammendrag:
Sammenslåing av Ski- og Oppegård kommune har resultert i avvikling av dagens
IKT-samarbeid (IKT Follo). De fire kommunene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås
(StorFollo) ser viktigheten av å fortsette et styrket IKT-samarbeid for å imøtekomme
fremtidens økende krav til digitalisering og etablering av løsninger som styrker
dialogen med innbyggerne. Et sentralisert IKT-samarbeid vil også bidra til bedre
rådgivning, veiledning for å understøtte tjenesteproduksjonen i kommunen.

IKT-avdelingene i de fire kommunene og de tillitsvalgte har medvirket i en prosess
som ligger til grunn for å etablere et sentralisert IKT-samarbeid organisert som et
vertskommunesamarbeid (§28, 1b i henhold til kommuneloven). De ansatte
organiseres i en felles avdeling i vertskommunen etter bestemmelsene i kapittel 1 6 i
arbeidsmiljøloven. Det er lagt opp til at IKT-samarbeidet etableres fra 1 .1 .2020.

Fakta i saken:

Vurdering:
En felles organisatorisk IKT-enhet er en mulighet til å styrke digitalisering- og IKT-
utviklingen i de fire kommunene. Digitaliseringsløftet (Stortingsmelding 27) beskriver
store utfordringer som krever en styrket organisatorisk IKT-enhet som kan bistå
kommunene inn i fremtiden.

Alternativet er å videreføre det IKT-arbeidet som utføres i kommunene i dag, men da
må uansett det IKT-faglige samarbeidet styrkes, og tjenester må kjøpes eksternt for å
bistå kommunalområdene. De fleste kritiske infrastrukturer og samfunnsviktige
funksjoner er i dag digitalisert. Kompleksiteten i IKT-systemer og avhengigheter
mellom systemer blir stadig større. Dette medfører nye typer sårbarheter som må
håndteres. Disse utfordringene forsterkes av et voksende gap mellom tilbudet av, og
etterspørsel etter, avansert IKT-kompetanse. Dette blir kostbart, og kommunene bør
derfor vurdere om kompetansen skal ivaretas i egen forvaltning. Det er nødvendig å
organisere IKT slik at man på en effektiv måte kan tilby gode digitale tjenester som
styrker dialogen mellom stadig økende antall innbyggere (ca 70 000) og kommunene
i tillegg til å understøtte effektive prosesser internt i kommunene (med ca 6 000
ansatte).

Kommunene håndterer store mengder personopplysninger i sine systemer.
Informasjonssikkerhet og personvern har fått et ekstra fokus i forbindelse med EUs
personvernforordning og ny personvernlov i Norge gjeldende fra 20.7.201 8 hvor



Ås kommune 

Formannskapet 13.03.2019  Side 5 av 9 
 

Datatilsynet kan ilegge overtredelsesbøter opp til 4 % av samlede global omsetning. 
IKT-samarbeidet vil gjøre kommunene bedre rustet til å ivareta informasjonssikkerhet 
og personvern, og følge opp våre leverandører. 
 
Forhold knyttet til eget rettssubjekt  
Et rettssubjekt er enhver som har rettslig handleevne, dvs. rettigheter og plikter. Ikke 
bare fysiske personer, men også juridiske personer som kommuner er rettssubjekter. 
 
Kommunene har i utgangspunktet samme frihet til å organisere drift av administrative 
støttetjenester som private rettssubjekter har. Kommunen har derfor valgfrihet 
mellom de organisasjonsformer som er tilgjengelige for private rettssubjekter i tillegg 
til de som er spesielt utformet for kommuner, slik som bl.a. interkommunalt 
samarbeid og vertskommunesamarbeid. 
 
Vertskommunesamarbeid etter kommunelovens kapittel 5 skiller seg ganske 
vesentlig fra de andre organisasjonsmodellene da det ikke opprettes noen ny 
sammenslutning i form av et eget rettssubjekt. 
 
Det er videre viktig å påpeke at det for kommuner gjelder noen særlige regler som 
begrenser denne handlefriheten. Særlig representerer regelverket for offentlige 
anskaffelser en slik begrensning. Når kommunesamarbeid oppfyller vilkårene for 
utvidet egenregi kommer ikke anskaffelsesregelverket til anvendelse (for selve 
samarbeidsavtalen, men regelverket gjelder for de kontraktene som inngås av IKT-
samarbeidet). 
 
For at kommunen skal kunne inngå vertskommunesamarbeid hvor IKT tjenester 
dekkes av en annen kommune, må det derfor være etablert et reelt samarbeid, hvor 
det stilles krav til at utvekslingen av tjenester ikke bare går ut på at noen kommuner 
betaler en annen kommune et pengevederlag for å få IKT-tjenester. 
 
Økonomi 
Det kan ligge en potensiell innsparing, men andre forhold veier tyngre. Dette 
potensialet ligger blant annet i følgende forhold: 

 Standardisering/harmonisering med mest mulig lik programvare og løsninger i 
de 4 kommunene. Det understrekes at dette gjelder både for sentrale 
systemer som økonomi, sak/arkiv, men også for fagsystemer innenfor 
tjenesteytingen. Dette innebærer altså felles innkjøpsprosesser og at man 
drifter 1 system istedenfor flere. 

 Standardisering innenfor de ulike tjenestene, vil også gi grunnlag for 
fagsamarbeid i forhold til drift og utvikling av kommunens tjenester. Dette vil 
være en ikke ubetydelig bieffekt av like IKT løsninger. 

 Én IKT driftsavdeling gir stordriftsfordeler i den tradisjonelle IKT driften. I flere 
tilfeller har man i dag 4 parallelle produksjonslinjer. Man vil også få sterkere 
fagmiljøer med mulighet for spesialisering og vil om ønskelig løse flere 
oppgaver i egen organisasjon framfor å kjøpe konsulenttjenester.   

 
Det er uten tvil et stort potensial i samarbeid mellom 4 kommuner. Potensialet kan bli 
realisert i løpet av 2-5 år. Man er avhengig av en vellykket organisering og 
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styringsmodell for å realisere dette potensialet. Rådmannen mener dette er realistisk 
med samarbeidsavtalen som foreslås. 
 
Fremtidige muligheter 
Uansett fagområde i kommunal virksomhet er IKT et viktig og for mange helt 
grunnleggende verktøy. Kravet og behovet for økt digitalisering er stort og det 
arbeides godt med dette i kommunene, samt at det i forprosjektet allerede er dratt i 
gang en prosess for å se på hvor tett de 4 kommunene kan samordne og samvirke i 
sine digitaliseringsprosesser. Som det framgår av modellen er sektorsamarbeidene 
en viktig suksessfaktor i forhold til om dette samarbeidet skal lykkes. Det vil si alle 
kommunalområdene oppretter samarbeidsfora på tvers av kommunene, eksempelvis 
skole, kommunalteknikk, Geodata etc som danner grunnlag for bestillinger og krav til 
IKT-samarbeidet heretter omtalt som sektorforum. Gjennom dette arbeidet vil det 
mest sannsynlig kunne dannes grunnlag for tettere organisatorisk samhandling.  
 
Med så mye og god IKT-kompetanse samlet i en organisasjon vil det, om man 
ønsker, over tid ligge grunnlag for å se på felles utforming av eksempelvis 
borgerportal og andre systemer for samhandling med publikum. 
Erfaringen kommunen gjør i denne prosessen vil kunne brukes når andre fagfelt i 
kommunene eventuelt begynner å se på muligheten for å jobbe annerledes, 
eventuelt finner ut at det ved å samordne/digitalisere rutineoperasjoner/prosesser 
frigjøres ressurser til spesialisering og tjenesteforbedring og utvikling. Felles IKT-
plattform danner også et godt grunnlag for framtidig samarbeid på andre områder. 

 
IKT-faglige forhold 
Stortingsmelding 27 «Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt 
produktivitet» beskriver de nasjonale føringene for IKT-arbeidet i offentlig forvaltning 
herunder kommunene. For å etterkomme kravene i meldingen må det frigjøres nok 
tid til å jobbe med områdene som er skissert. Teknologi som virkemiddel for å oppnå 
klimamålene, helhetlige løsninger for brukerne med videre.  
Kompleksiteten i IKT-systemer og avhengigheter mellom systemer blir stadig større. 
Dette krever flere ansatte, som skal holde seg oppdatert på et bredt fagfelt.  
For å styrke digitaliseringsarbeidet og bruk av IKT-systemene på alle 
kommunalområder, så må kommunene rekruttere seg til bedre IKT-kompetanse 
gjennomgående. 

 
I IKT-samarbeidet bør det vurderes hvilke tjenester som er kjernetjenester og bør 
beholdes i egen forvaltning, og hvilke områder som bør vurderes satt ut til eksterne 
tilbydere som eks multimaskiner, printere, AV-utstyr, utstyr, mobiltelefoni med videre. 
 
Skytjenester begynner å bli den dominerende måten å levere IKT-tjenester på, og 
flere av kommunenes fagsystemer er i dag skybaserte. Skytjenestenes skalerbarhet 
og «betal for det du bruker-prinsippet» kan være gode løsninger for å frigjøre 
ressurser til å jobbe med de overordnede problemstillingene som er nevnt i 
Stortingsmelding 27.  

 
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. 
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Nødvendige ressurser for å etablere IKT-samarbeid 
Ressurser i form av økonomi er redegjort for under økonomiske konsekvenser. Som 
tidligere nevnt er den viktigste ressursen de ansatte med deres kompetanse og 
kjennskap til systemer og prosesser. Det er viktig å være oppmerksom på at det i 
slike virksomhetsoverdragelser alltid vil forekomme pukkelkostnader knyttet til 
arbeidet med nyetablering, og i perioder vil det være parallelldrift av IKT-systemer i 
de 4 kommunene samtidig med at den nye organisasjonen er i oppstartsfasen. 
 
Ivaretakelse av IKT-service til kommunene  
IKT-samarbeidet må utarbeide serviceavtaler med hver kommune, og definere hvilket 
servicenivå som kan leveres innenfor rammene som er gitt. Kommunene må innrette 
seg etter dette, og etablere: 

 gode sektorforum med rett digital kompetanse innen alle kommunalområder  
 formalisere roller som fagsystemeiere og fagsystemansvarlige for alle 

fagsystemer og andre relevante systemer. 
Punktene ovenfor må gjennomføres selv om et IKT-samarbeid i Stor Follo ikke blir 
realisert. 
 
IKT-samarbeidet vil etablere arenaer (fysiske eller virtuelle) for en-til-mange 
opplæring/rådgivning herunder bestillings-/feilmeldingssystemer 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er krevende å gjøre egne analyser av kostander og gevinster med opprettelse og 
drift av et IKT-samarbeid. Prosjektet har derfor valgt å støtte seg til følgende 
analyser: 

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

b. IKT-kostnads-benchmark for kommuner, Prosjekt Digital Innsikt 2013, KS 

Analysene har følgende hovedfunn: 
 «Analysene viser klare indikasjoner på stordriftsfordeler innen IKT i norske 

kommuner og fylkeskommuner. Dette resultatet gjelder også når kommunenes 
estimerte kostnader til interne årsverk inkluderes»  

 «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»  

 «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»  

Innsparingspotensialer 
Tall i rapporten fra KMD viser at IKT samarbeid for kommuner på vår størrelse, kan gi   
innsparing for de 4 kommunene. Forslaget i denne saken innebærer en 
sammenslåing av IKT-avdelingene. Videre forutsettes sektorsamarbeid og 
harmonisering med felles og like løsninger i de 4 kommunene.   Dette er 
effektiviserende. Økt befolkningsvekst og store digitaliseringsbehov i 
kommunesektoren gjør behovet for en større, mer robust enhet viktigere enn 
potensiell innsparing.  
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Innsparing i den enkelte kommune 
Innsparingen for den enkelt kommune vil variere avhengig av den enkelte kommunes 
prioritering av IKT og hvor effektiv driften er i den enkelte kommune. Det antas at alle 
kommunene kan få innsparinger ved å inngå samarbeid. 
 
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. 

Etableringskostnader, overgangskostnader:  
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 under1. 
 
Fellesutgifter FIKT 
pukkelkostnader 

 Mill NOK (eks mva) 

Lokaler   2,0 

Omstillingskostnader (ansettelser, 
kompetansetiltak mv) 

 2,0 

Konsulenthjelp  1,2 

Etablering ny infrastruktur  6,02 

 
Det antas at alle kostnader som er satt opp over dekkes innenfor dagens budsjetter 
(inkl. dagens budsjett for IKT-Follo) i de 4 kommunene, men det er usikkerhet ved om 
det er behov for ekstra midler i etableringsåret. 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. 
 
Miljømessige konsekvenser: 
Ingen. 
 
 
Alternativer: 
Alternativet til å bli med i IKT-samarbeidet er å ta ansvar for all IKT-drift og utvikling i 
egen kommune, noe som vil bety at man blir mer sårbare og ikke kan nytte gjøre seg 
av stordriftsfordeler og bredere kompetanse i et større faglig miljø.  
 

                                            
1 Egeninnsats er ikke tatt med. 
2 Det forutsettes at ikke alt bygges opp på nytt ved etablering, men at ny infrastruktur bygges opp 
gradvis innenfor allerede vedtatte budsjettrammer. 
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Et annet alternativ er å sette bort hele driften til en ekstern aktør. Andres erfaringene 
med dette har vært delte. IKT-samarbeidet vil videreføre praksisen med å sette ut 
drift og kjøpe tjenester der dette er hensiktsmessig.  
 
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Rådmannen anbefaler at Ås kommune deltar i etablering av nytt felles IKT-samarbeid 
for å være i stand til å levere stadig mer krevende IKT-løsninger til innbyggere og 
viktige funksjoner i kommunen på mest mulig kostnadseffektiv måte. 
 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
 
Etter at alle kommunene har behandlet saken 
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