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Digitaliseringsarbeidet i KS innrettes etter:

• Overordnede mål i digitaliseringsstrategien

• Organisering og samordning av digitaliseringsarbeidet i kommunal sektor
– Godt samarbeid og bred involvering av medlemmene 
– Digital samhandling i kommunal sektor 
– Modeller for samordning og samarbeid med staten

• Modeller for finansiering



KS’ posisjoner på digitaliseringsområdet



Totalt 10 tiltak i handlingsplanen
FELLES

FUNDAMENT
KOMPETANSE OG

KULTUR
NYSKAPING OG

UTPRØVING

STYRING, 
SAMORDNING OG

FINANSIERING

• Sterkere nasjonal 
prioritering og 
finansiering av 
tverrgående 
digitaliseringstiltak

• Fremtidens digitale 
kommune

• Etablere en nasjonal 
plattform som sikrer 
tilgang til data

• Styrke digital 
samhandling ved å 
innføre felles 
kjøreregler

• Utforske muligheter 
og tilpasse regel-
verket for en data-
drevet forvaltning

• Mer effektiv data-
lagring

• Styrke arbeidet 
med innovative 
anskaffelser på 
digitaliserings-
området

• Etablere en 
offentlig-privat test-
og læringsarena 
(lab)

• Øke den 
strategiske IKT-
kompetansen hos 
ledere i offentlig 
sektor

• Sette fart på 
gevinstrealisering



Prosjekter og finansiering 

• Prosjekter som initieres av staten
– Nasjonale satsinger  og prosjekter med konsekvenser for kommunal sektor

• Løsninger som kan gi merarbeid
• Løsninger som stiller krav til samhandling
• Det forutsettes gevinster i kommunene

– Finansieres over statsbudsjettet til den virksomheten som eier prosjektet
– Det tas ikke høyde for finansiering av kommunal medvirkning

• Prosjekter som initieres av kommunal sektor
– Har fokus på sømløse digitale tjenester til innbygger og næringsliv
– Samfinansieres av kommunesektorens driftsmidler
– Legger nasjonale  og kommunale felleskomponenter og -løsninger til grunn
– Involverer statlige virksomheter 
– Involverer leverandørene i markedet



Kr.25+100 mill
Staten - KMD 

KS - hovedstyre

Kommuner/fylkes-
kommuner Prosjekt …Prosjekt A Prosjekt B

Tilgjengelige midler

KS’ finansieringsordning

Kr.30-40 mill

Kr 35 mill + ?

Felles kommunal finansieringsordning



Hva slags prosjekter kan  motta støtte? 

• Prosjekter som sikrer nasjonal standardisering  inn mot 
fagsystemer

• Prosjekter som leder til nye nasjonale fellestjenester på 
etablert struktur (FIKS-plattformen)
– Som KS utvikler 
– Som kommuner eller fylkeskommuner utvikler

• Prosjekter som løfter lokale løsninger til nasjonale



Takk for oppmerksomheten!


	Å lykkes sammen�- felles plan mot samme mål
	Digitaliseringsarbeidet i KS innrettes etter:�
	Lysbildenummer 3
	Totalt 10 tiltak i handlingsplanen
	Prosjekter og finansiering 
	Felles kommunal finansieringsordning
	Hva slags prosjekter kan  motta støtte? 
	Takk for oppmerksomheten!

