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Utredning IKT-samarbeid - utfyllende opplysninger om status

Representanten Morten Halvorsen (Sp) har på bakgrunn av vedtak i PS 7/22 bedt om at det
redegjøres særskilt for fremdriften i utredningsarbeidet med tanke på et mulig fremtidig
IKT-samarbeid.
Oppdraget under delmål 4 i økonomiplanen lyder:
«I 2022 utrede og legge fram en sak om mulig deltakelse i interkommunalt samarbeid på
IKT-tjenester med eksisterende samarbeid i nabokommunene.»
I tertialmelding 1/22 er det meldt at utredningsarbeidet er i henhold til plan. En summarisk
fremstilling av arbeidet så langt er:
✓ Konstituering av styringsgruppe og arbeidsgruppe for prosjektet. Kommunene
(Øvre Eiker, Lier, Jevnaker, Modum, Hole, Ringerike) har selv utnevnt sine
representanter.
✓ Kommunalsjef Leif-Arne Steingrimsen (styringsgruppe).
✓ Kommunalsjef Anita Kjensli og fagleder IKT Jo Are Stubmo (arbeidsgruppe).
✓ Fagforbundet ved Anne Grete Raaen følger prosessen.
✓ Ringerike Kommune har ivaretatt sekretariatsfunksjonen.
➢ Kartlegging av status på IKT – området i de 6 kommunene.
o Klargjøring av mandatet for de ulike kommunene
o Organisering
o Ressursbruk (budsjett og antall ansatte)
o Kartlegging av applikasjoner/fagsystemer
➢ Utarbeidelse av rapport med anbefalinger om videre arbeid og beskrivelse av
mulige samarbeidsformer
o Kommunene har ulikt utgangspunkt for å være med i utredningen og for
videre arbeid må det avklares om det er noen som trekker seg ut etter
kartleggingsarbeidet.
o Kommunedirektørene/kommunestyret inviteres til å beslutte om det skal
brukes eksterne ressurser på en detaljert beskrivelse av fordeler/ulemper
ved de ulike alternativene som er skissert.
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➢ Følgende alternativer for samarbeid er skissert:
o Som i dag, alternativ 0
Sporadisk samarbeid når en eller flere av kommunene tar initiativ til det.
o Som i dag +, alternativ 0+
Som i dag, men etablere mer formaliserte strukturer for samarbeid
gjennom faggrupper eller lignende. Samarbeid når det er innkjøp av felles
fagsystemer etc.
o Felles drift på enkelte områder
Mange av kommunene har felles fagsystemer som det kan vurderes felles
drift av. Samtidig går utviklingen i retning av at mindre og mindre driftes
lokalt.
o Felles ressurser på enkelte områder
Egne IKT-organisasjoner, men samarbeid der hvor det er ekstra krevende
for hver kommune å ha ekspertise og egne ressurser. Kan f.eks være innen
digitalisering, IKT-sikkerhet, vaktordninger.
o Ny IT-organisasjon med utgangspunkt i en av kommunene
Etablere et interkommunalt samarbeid ala Kongsbergregionen IKT.
o Inngå avtale med eksisterende «kommunalt» IT-selskap
Forespørre aktuelle kommuner om å tre inn i deres samarbeid. Trenger ikke
å begrense det geografisk.
o Nytt IT-selskap
Etablere et selskap som IKS, AS e.l.
Rapporten med anbefalinger til videre arbeid er under sluttføring og vil være klar til og
oversendes kommunestyret i løpet av juni måned.
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