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Hvorfor en samordnet IKT-utvikling? 

• Fordi det handler om å levere gode tjenester til innbyggerne 

 

• Fordi det er effektivt: én gjør jobben for mange gir gevinst 

 

• Fordi det er for komplekst for hver enkelt hver for seg 

 

• Fordi møtet med leverandørene må bli mer jevnbyrdig 

 

• Fordi kommunesektoren skal framstå mer kompetent, samlet og tydelig 
overfor staten og andre samarbeidspartnere 

 



Det kreves samordning 
for å lykkes 

•mellom kommuner 

•mellom kommunesektor og stat 

• innad i staten 
 



Det nasjonale  
bakteppet 

• Bedre tjenester for innbyggere og næringsliv 

• En mer effektiv offentlig forvaltning 

 



Fornyings-, administrasjons- 
og kirkedepartementet 

08.11.2012 
Sikkerhet , robusthet og personvern 



KS tar grep 

• Etablering av program for IKT-samordning i kommunesektoren 
(KommIT) fra høsten 2012 

 

• Initiativ til et felles råd for offentlig sektor, for å bedre 
koordineringen på IKT-området 

 

• Utvikling av en ny digitaliseringsstrategi for kommunal sektor 
for perioden 2013-2016 
 



KS’ strategikonferanser vinter 2012  

 

Tour de Norwège 
forankring forankring forankring 

 
Skal kommunesektoren 

samordne sin IKT-utvikling? 
 

- Vi trenger samordning 

 
-  Vi vil ha styringen selv 

 
- Staten må bidra med finansiering 

 
- KS må ha sentral rolle 

 



Mai 2012 

 

Digitalisering er for 
første gang på felles 
politisk dagsorden hos 
FAD, KRD og KS 
 
 
Enighet om at mer samordning trengs 
- mellom kommuner 
- mellom kommunesektor og stat 
- innad i staten 



Vedtak i KS’ hovedstyre 23. mai 2012 

• KS etablerer et Program for IKT-samordning i kommunesektoren (KommIT).  

 

• Programmet skal i første omgang gå ut 2015, og skal i siste fase evalueres og 
komme fram til egnet organisasjons- og finansieringsform fra 2016. 

 

• KommIT eies av KS og styres av et programstyre bestående av kommuner, 
fylkeskommuner og KS. FAD og KRD bør være observatører. 

 

• KS forventer at det gjøres en innsats for samordning mellom statlige aktører, 
og mer samordning av IKT-utviklingen i offentlig sektor som helhet. 

 

• KS vil ta initiativ til at det etableres et felles råd for offentlig sektor 

 

 



Vedtak forts. 

• Det skal brukes ressurser og kompetanse fra eksisterende fagmiljøer og 
samarbeid i kommunesektoren.  

 

• KommIT skal gjennomføre forvaltnings- og utviklingsoppgaver allerede fra 
oppstarten, slik at sektoren på relativt kort sikt kan se gevinster ved 
samordningen. 

 

• KS vil fortsatt ha det interessepolitiske ansvaret på vegne av 
kommunesektoren, for IKT-utviklingen i sektoren.  

 

• KS vil ha en pådriverrolle og være premissgiver og bestiller for en koordinert 
IKT-utvikling. 

 

• Det oppnevnes et programstyre for KommIT 



Programstyret for KommIT består av følgende personer: 
 

Arild Sundberg, Kommunaldirektør Oslo kommune (leder) 

Inger Østensjø, Rådmann Stavanger kommune 

Evy-Anni Evensen, Fylkesrådmann Telemark fylkeskommune 

Harald Danielsen, Rådmann Arendal kommune 

Marit Elisabeth Larsen, Rådmann Gloppen kommune 

Ole Magnus Stensrud, Rådmann Kragerø kommune 

Helge Eide, Områdedirektør KS 

Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS 

 

 



Utkast til effektmål for KommIT 

Når programmet kommer til utgangen av 2015 skal det ha 

 

• sørget for samordning i kommunesektoren 

• sørget for samordning stat/kommune 

• økt den kommunale IKT-kompetansen 

• utredet framtidens utviklings- og forvaltningsenhet og forberede et vedtak 
om dette  



Utkast til resultatmål 1 for KommIT 

• KommIT som utvikler av felles IKT-arkitektur skal ved utgangen av 2015 ha: 

 

– Utviklet governancekonsept av arkitektur 

– Utredet forvaltningsmodell for IKT-utvikling i kommunal sektor 

– Forvaltet og utviklet de standardene som allerede eksisterer  

– Videreført arbeid med felles kommunal IKT-arkitektur 

– Spredd kunnskap om standardene i sektoren 

– Stilt krav til leverandørene om bruk av standarder 

– Hatt kontinuerlig oppmerksomhet på informasjonssikkerhet 

 

 

 



Utkast til resultatmål 2 for KommIT 

• KommIT som kompetanseutviklingsorgan skal ved utgangen av 2015 ha: 

 

– Tilbudt kommunene nettverk for rådmenn i strategisk ledelse og IKT 

 

– Etablert bestillernettverk for å gjøre kommunene sterkere i møte med 
leverandører 

 

– Arbeidet for generell digital kompetanseheving i sektoren 

 



Utkast til resultatmål 3 for KommIT 

• KommIT som nasjonal aktør for digital samordning i offentlig sektor skal 
ved utgangen av 2015 ha: 

 

– Hatt en tydelig stemme inn mot sentrale nasjonale myndigheters 
satsninger, prosesser og prosjekter sammen med KS 

 

– Slike satsninger kan for eksempel være innen eHelse, NAV, 
Skatteetaten, Altinn 

 



KommIT er en frivillig sak – men får 
ingen kraft hvis ikke kommuner, 
fylkeskommuner og statlige aktører 
bidrar inn 



Hvorfor skal min kommune være med på dette?   I 

 

• Du har mellom 180 og 200 IKT-systemer i din kommune 

• For å levere gode tjenester til innbyggerne må informasjon og dokumentasjon 
kunne brukes på tvers i organisasjonen 

• For at dine IKT-systemer skal kunne «snakke sammen» trengs noen 
byggeklosser som kalles arkitektur 

• Å utvikle denne arkitekturen er teknisk komplisert og dyrt 

• Å tilpasse den IKT-systemet etter at systemet er anskaffet er enda dyrere 

 

 

• La KommIT ta denne utviklerjobben på vegne av din kommune! 

• La KommIT vise deg hvilke standarder og prinsipper du skal stille krav om 
overfor leverandørene 



Hvorfor skal min kommune være med på dette?   II 

• Helsedirektoratet lager nå felles IKT-arkitektur for hele helsetjenesten. 
Sykehusene har tunge fagmiljøer som bidrar inn. De legger premisser. 

• NAV investerer nå flere milliarder i nytt IKT-system. De har begynt med den 
statlige delen og skal (?) koble på kommunene etter hvert. 

• Folkeregisteret er under oppussing. Dette er data kommunesektoren bruker 
hver dag. Det betyr mye at denne fornyelsen blir tilpasset oss. 

 

 

• La KommIT være din kommunes representant inn i de faglige 
endringsprosessene som skjer nasjonalt slik at disse endringene blir gode 
også for kommunal sektor! 



Finansiering 

• Drift av programmet finansieres av 
sektoren selv 

• Staten støtter aktivitet knyttet til 
prosjekter 

• Varsling sendt til alle landets 
rådmenn i august 

• Ca 1 kroner per innbygger i 2013 

• Økning fra 2014 

• 10 millioner fra KRD på 
statsbudsjettet i 2013 

• Søknader sendes evt i tillegg 
andre departementer 

• Faktura kommer til en postkasse 
nær deg over nyttår 

 



Tiden går fort til 2016. Da må vi ha bestemt oss for om 
og hvordan vi på permanent basis skal drive med en 
samordnet IKT-utvikling i kommunesektoren 
 
 
Inntil da: meld din kommune på dette samarbeidet og 
bidra til at vi sammen oppnår resultater i løpet av 
KommITs programperiode  


