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3 emneord:

Kommunesammenslåing IKT

Beste Praksis

Sammendrag
Denne rapporten er utgangspunktet for en Beste Praksis innen IKT, som kommuner skal kunne
benytte når de skal i gjennom en sammenslåingsprosess. Da regjeringen har vedtatt en ny kommunereform, vil vår Beste Praksis være samfunnsnyttig og interessant for alle kommuner i Norge.
For å finne resultatene var prosjektgruppen i kontakt med totalt 34 personer, med roller innenfor
blant annet driftsorganisasjoner, kommuner og forbund. Gruppen tok først kontakt med alle kommuner i Norge som har vært i gjennom en kommunesammenslåing de siste ti årene, dette for å
kartlegge og få et innblikk av hvordan deres sammenslåingsprosesser fungerte, samt hvordan deres IKT-løsninger fungerer etter sammenslåingen. Videre tok gruppen kontakt med NITO og KS
for å kartlegge deres forskning og tilbakemeldinger fra ansatte i kommunen. Etter å ha kartlagt de
tidligere sammenslåingene de siste 10 årene, intervjuet vi 12 personer, både i kommuner som har
vært i gjennom en sammenslåing, kommuner som skal i gjennom en sammenslåing, driftsorganisasjoner og en representant i fylkeskommunen i Østfold. Etter å ha transkribert intervjuene, ble det
117 sider med vedlegg. Resultatene fra disse intervjuene ble knyttet opp mot teori innenfor blant
annet organisasjonsteori, endring og IT-styring, og dette dannet grunnlaget for våre råd og tiltak i
Beste Praksis. Rådene og tiltakene tar for seg fallgruver innenfor både det organisatoriske og det
tekniske, og hvordan man kan unngå disse. Videre kommer vi med et par tips til hvordan kommunene kan bli mer digitaliserte. Det har blitt utarbeidet en case fra en kommune, dette for å få et
innblikk i hvor komplisert samhandling mellom systemer i en kommune kan være. Tilslutt blir det
anbefalt at Staten bør standardisere noen av systemene på nasjonalt nivå. Videre bør det forskes
mer på innbyggerne i kommunene, og hvordan kommunens digitale systemer påvirker disse.
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og intervjuer med; Steinar Holm, daglig leder i IKT Orkidè, Rune Holum, daglig leder i Gigafib
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organisasjon.

iii

Innhold
Sammendrag

i

Takk Til

iii

Figurer

vii

Figurliste

viii

1

.
.
.
.
.

1
1
2
2
3
4

2

Kommuner og IKT
2.1 Kommune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 IKT-drift i kommunene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Samarbeidsmodeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5
5
5
11

3

Case; Byggesak i Askim
3.1 Lover og forskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Fagsystemer i avdeling for byggesak . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Søkeprosessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Kapittel 1

Introduksjon
Dette kapittelet vil introdusere leseren for prosjektgruppens medlemmer, oppdragsgiver og hva
selve prosjektet går ut på. Det vil deretter ta for seg hvilke mål og leveranser som skal være
ferdigstilt ved prosjektes slutt, og hvordan disse målene skal nåes. Til slutt i kapittelet vil det bli
beskrevet hvordan resten av rapporten er strukturert.

1.1

Prosjektgruppen

Prosjektgruppen består av tre medlemmer fra studiet informasjonssystemer, retning IT og Ledelse.
Gruppen har siden skolestart høsten 2012 jobbet sammen i samtlige prosjekter, med unntak av ett.
Under følger en introduksjon til hvert av gruppemedlemmene.

Renate Gundersen Renate er 29 år og er bosatt i Halden, hun er
opprinnelig fra Jeløy i Moss. Tidligere har hun studert Inter kulturell kommunikasjon ved Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand. Før det jobbet hun seks år ved forskjellige arbeidsplasser,
med alt fra fasadebygg til butikkansatt.

Figur 1.1: Renate Gundersen.

1

2

Kapittel 1. Introduksjon

Ida Maria Birkeland Gustavsen Ida er 29 år fra Sarpsborg. Har tidligere jobbet som hjelpepleier i ni år, i Sarpsborg kommune. På grunn av omskolering begynte Ida på
høgskolen, og valgte IT da hun hadde interesser innenfor området.
På fritiden går tiden mye til hunden Theo, trening og venner.

Figur 1.2: Ida Maria Birkeland
Gustavsen.

Benedicte Bye Hansen Benedicte er 28 år kommer opprinnelig fra Fredrikstad, men er nå bosatt i Halden. Hun
har de siste 8 årene jobbet ved Elkjøp Halden, hvor hun
har jobbet som selger i data og tv avdelingen og de siste årene vært kasseleder før hun begynte på høgskolen i Østfold.

Figur 1.3: Benedicte Bye Hansen.

1.2

Indre Østfold data IKS

Indre Østfold Data IKS (heretter referert til som IØD) er et interkommunalt IKT-selskap med lokasjon i Askim kommune. De
drifter seks kommuner i indre Østfold; Askim, Trøgstad, Eidsberg, Skiptvet, Hobøl og Spydeberg
(heretter referert til som 6K). IØD er også ansvarlige for anskaffelser og implementasjon av 6K
sine saks-, arkiv og fagsystemer. De drifter til sammen over 60 ulike applikasjoner, har ca. 3000
kommunale arbeidsstasjoner, og ca. 6000 elevbrukere. Virksomheten består av tre avdelinger, med
hver sin avdelingssjef; kundefront, prosjekt og drift. Gruppens kontaktpersoner i virksomheten er
daglig leder Robert Lindemark og prosjektsjef Kjartan Eg Lodden.

1.3

Oppdraget

Prosjektet vi fikk utdelt av IØD var som følger: “Kommuner er særegne organisasjoner. De er svært
diversifiserte, med en komplisert struktur, og et vidtfavnende tjenesteutbud til sine innbyggere. I
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tillegg er kommunen som organisasjon alltid i endring. Indre Østfold Data IKS har seks kommuner som eiere og hovedkunder. Organisasjonen må kontinuerlig tilpasse seg tjenesteutbud i disse
kommunene. Nøkkelordet er alltid forenkling, til tross for at kommunene i seg selv kan oppleves
som en mer komplisert kunde over tid. Prosjektet skal konkludere med konkrete forslag til strategi,
veivalg og/eller prosjekter som bør gjennomføres fra IKS-ets side for å tilpasse seg utviklingen.
De bebudede kommunesammenslåingene - også i Indre Østfold - vil utfordre tjenesteleverandører
på en helt ny måte. Mer enn noen gang er det viktig å planlegge for det ukjente”. Er et IKS i seg
selv et godt eksempel på hvordan sammenslåtte kommuner vil fungere? Eller gjør IKS-modellen
kommunesammenslåing i praksis enklere å gjennomføre? ”
Foruten om denne beskrivelsen sto gruppen helt fritt til å velge hvilken retning vi ville ha.
Siden bedriften startet prosjekter rett over nyttår som omhandler det tekniske aspektet og brukeraspektet valgte gruppen å fokusere på hvordan IKT blir planlagt og utført ved en kommunesammenslåing. Dette er et tema vi valgte da vi etter mye søking etter materiale om retningslinjer og
prosedyrer fra et IKT perspektiv, fant at det ikke eksisterte så mye. Dette er områder som kommunene begynner å planlegge relativt sent i en prosess, noen ganger gir dette mer jobb enn om
planleggingen hadde begynt i det en kommunesammenslåing blir bestemt. Derfor ønsket vi å se
på hvilke utfordringer og problemer som kan oppstå, samt se på de som har fått IKT delen til å
fungere optimalt, og ut i fra dette utarbeide en ¨ Beste Praksis ¨ for andre kommuner som skal
gjennom en sammenslåing.
I denne rapporten har gruppen tatt utgangspunkt i kommunesammenslåing og IKT-aspektet.
Rapporten vil ikke ta for seg sluttbruker-aspektet, eller innbyggerne i kommunene, da dette blir for
omfattende. Det kom frem under feltundersøkelsene at IKT skal være usynlig, og skal fungere til
en hver tid. Det kom også frem at innbyggerne ikke ser IKT, og legger kun merke til at tjenestene
skal fungere.

1.4

Formål, leveranser & metode

Under følger beskrivelse av prosjektets formål, hvilke resultater og leveranser som dette prosjektet
skal resultere i. Det vil også ta for seg de metodene som vil bli benyttet for å nå disse målene.

1.4.1

Formål

Hovedmål Utvikle et verktøy som skal gjøre det lettere å slå i sammen IKT ved en kommunesammenslåing.
Delmål 1 Gjøre det enklere å planlegge IKT i en ny kommune ved en sammenslåing.
Delmål 2 Gjøre det lettere å utarbeide en forenklet arkitektur som bidrar til å effektivisere og implementere prosessene for fagsystemer og drift.
Delmål 3 Unngå de mest vanlige fallgruvene som kan forekomme innen IKT ved en
sammenslåing.

1.4.2

Leveranser

Hovedleveransen vil være en rapport som vil inneholde en komplett utredning av problemstillingen
gruppen har utarbeidet. Rapporten skal inneholde teori som skal støtte opp under konklusjoner, og
det vil foreligge flere utarbeidede intervjuguider for prosjektgruppens feltarbeid. De intervjuer
som blir gjort i felten vil bli bearbeidet og satt opp mot den teoretiske plattformen. Deretter vil det

4

Kapittel 1. Introduksjon

bli vurdert og utarbeidet konklusjoner til problemstillingen, som vil være en “Beste Praksis” fra et
IKT perspektiv for de kommunene som skal gjennom en kommunesammenslåing.

1.4.3

Metode

Som bakgrunn for vårt prosjekt vil det ligge eksisterende kunnskapsgrunnlag, samt prosjektgruppens egne undersøkelser og kartlegginger av både kommuner som har vært igjennom en sammenslåing og kommuner som skal igjennom en tilsvarende prosess. Vi vil benytte oss av teori for å
danne kunnskapsgrunnlaget. Prosjektgruppen har valgt å benytte kvalitative metoder, i form av
intervjuer av individer. Metodene vil bli analysert og sammenlignet og vil være en del av gruppens konklusjon. For å kunne analysere og trekke konklusjoner på best mulig måte, vil teorien bli
trukket opp mot funnene, dette for å kvalitetssikre våre funn.
Den første intervjurunden var av ustrukturert form da dette ble utført via telefonsamtaler for
å kartlegge hvordan IKT-aspektet fungerte per dags dato. I andre intervjurunde ble det utarbeidet
fire ulike halvstrukturerte intervjuguider. Disse inneholder emner vi ønsker å ta opp, og med en
del allerede formulerte spørsmål.
Dette er noe vi har valgt på grunnlag av tidligere erfaringer med intervjuer, der vi opplevde at
en helt strukturert intervjuguide gjorde at stemningen og flyten ble veldig stiv. Ved halvstrukturerte
guider opplevde vi at intervjuobjektene da fikk mer frihet til å svare litt utenfor de spørsmålene vi
stilte. På den måten fikk vi mer utfyllende informasjon, samt at atmosfæren ble litt mer uformell,
som resulterte i at intervjuobjektene slappet litt mer av.

1.5

Rapportstruktur

I kapittel to vil vi ta for oss kommuner og IKT generelt, samt utdype utvalgte områder innenfor det
tekniske aspektet i en kommune og de forskjellige driftstypene som er mest vanlig å benytte seg
av i en kommune. I kapittel tre er det utarbeidet en case for å vise hvor komplisert samhandling
mellom systemer i en kommune kan være. Rapporten vil i kapittel fire ta for seg de forskjellige
kommunereformene som har vært, og også kommunesammenslåinger på et overordnet plan, da
dette er noe som har vært gjennomført gjentatte ganger. I kapittel fem vil vi gi en beskrivelse av de
kommunene som er utvalgt til å danne grunnlaget for denne rapporten, samt hvordan kommunene
per i dag forholder seg til og drifter IKT. I kapittel seks vil vi introdusere den teoretiske plattformen
som vil ligge til grunn for intervjuene som kapittel syv vil inneholde. Ut i fra resultatene i dette
kapittelet, vil det foreligge en utarbeidet Beste Praksis i kapittel åtte. Kapittel ni vil inneholde en
diskusjon vedrørende måloppnåelsen dog en generell konklusjon vil være i kapittel ti.

Kapittel 2

Kommuner og IKT
I dette kapittelet vil vi ta for oss om kommuner og IKT på et overordnet plan. Kapittelet vil
begynne med en kort forklaring om hva en kommune er og kommunens historikk. Deretter vil de
mest relevante begrepene som vil brukt gjennom hele rapporten bli forklart, for så å avslutte med
de forskjellige drifts typene som er vanlige i kommuner.

2.1

Kommune

I Norge har vi i dag 428 kommuner og 19 fylkeskommuner. Fylkeskommunene er de regionale
folkestyrte forvaltningsnivåene i Norge og er underlagt politisk styring. Den statlige administrasjonen fører tilsyn med kommunenes virksomhet innenfor gitte områder og er klageinstans for
mange typer kommunale tiltak. 1 En kommune er geografiske avgrensede områder med en egen
politisk og administrativ enhet som har delvis selvstyre i lokale saker. De er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge, og ansvarsområder er blant annet grunnskoler og barnehager,
primærhelsetjenester, arealplanlegging og tekniske tjenester.
Kommunene ble innført i 1837 med formannskapslovene, to lover, der det ble opprettet nye
folkevalgte organer både i bygder og byer. Utover 1800-tallet ble disse kalt herred og på 1900-tallet
ble kommune den vanlige betegnelsen. 2 Antallet kommuner toppet i 1930, med 744 kommuner,
men etter Schei-komiteens arbeid, ble en rekke kommuner slått sammen. I 1967 hadde man dermed
454 kommuner. Befolkningstall i kommunene varierer fra 210 i Utsira, til 621 332 i Oslo (pr. 30
september 2012).
De fleste kommuner er i dag styrt av et folkevalgt kommunestyre, som har minimum 11 medlemmer. Kommunestyret ledes politisk av ordføreren, mens rådmannen i de fleste kommuner leder
administrasjonen i kommunen. Det er et par unntak, som for eksempel Oslo, som har et politisk
system tilsvarende regjeringen og stortinget. I disse fungerer ordføreren som et symbolsk overhode. Det er valg til kommunestyrene hvert fjerde år. 3

2.2

IKT-drift i kommunene

Kommunene har ansvar for de tekniske tjenestene i det offentlige, som de fagsystemer og databaser
som benyttes, lokalt IKT-utsyr i form av PCer og lignende, samt infrastrukturen til plattformen.
1

http://no.wikipedia.org/wiki/Fylkeskommune
http://no.wikipedia.org/wiki/Formannskapslovene
3
http://no.wikipedia.org/wiki/Norges kommuner
2
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Bruk av IKT i kommunen skal understøtte de andre prosessene som foregår, og den skal ivareta
sikkerheten i henhold til de lover, regler og vedtak som er satt av staten. 4

2.2.1

IKT og IT

IKT står for Informasjons- og Kommunikasjonsteknologi og omfatter teknologi for innsamling,
lagring, overføring, behandling og presentasjon av informasjon. 5 IT er forkortelsen for informasjonsteknologi. Disse to termene (IT og IKT) blir ofte brukt litt om hverandre. Videre kan man se
på IT fra både et strategisk og et ledelses operativt perspektiv:
Strategisk IT-ledelse
Strategisk IT-ledelse beskriver en organisasjons langsiktige, de strategiske og forretningsmessige
planer. Disse må bli støttet av bruk av IT.
Operativ IT-ledelse
Den operative IT-ledelsen er dag til dag ledelse. Denne skal bli praktisert parallellt med ITfunksjonen og dens ansvarsområder. [Gottschalk og Henriksen, 2004]

2.2.2

Plattform

Poenget med en plattform er å avgrense valgfriheten i forhold til hvilken maskin- og programvare
som finnes i et IT-system. Man kan også sette standarder for hvilke protokoller og regler som skal
gjelde for for eksempel åpen sone og lukket sone. Plattformen er i et større IT-system grunnlaget for programvareinfrastrukturen, der det blir avgrenset hvilke applikasjoner man skal kunne
installere og hvilke operasjoner man skal kunne gjøre. 6 I tillegg vil man ha virtuelle desktoper
(eller skrivebord) med standard oppsett for brukere etter hvilke applikasjoner og fagsystemer de
skal ha tilgang til. Et eksempel på en virtuell desktop kan være citrix, som har flere forskjellige
‘pakker’ man kan velge fra og også stiller seg disponible til å skreddersy plattformer. De har også
skytjenester og BYOD (Bring Your Own Device).
Operativsystem Man kan på generelt grunnlag skille mellom to forskjellige operativsystemer
som setter grenser for hvordan brukergrensesnittet på en plattform skal se ut og fungere. Disse
er Windows og Linux (det er flere forskjellige Linux baserte operativsystemer, som for eksempel
Debian, men disse er i utgangspunktet veldig like Linux og klassifiseres deretter). Det er også viktig å tenke på hvem som skal benytte seg av operativsystemene. Er det en helt vanlig bruker, vil
vedkommende sannsynligvis ikke ha god kjennskap til Linux-baserte operativsystemer og Windows vil da være å foretrekke. Dette er et operativsystem de aller fleste kjenner til, og mange
har på private enheter. Til servere kan man argumentere for Linux’ som den mest populære, raskeste, mest fleksible og skalerbare til bruk i en webplattform. 7 Videre kan man sette Windows
operativsystemer for alle desktop (virtualisering), som skal være innenfor den aktuelle sonen.
Server og Serverstruktur Serverstrukturen sier noen om hvordan nettverket er satt opp, med
servere, klienter, printere og andre enheter man skal kommunisere med i nettverket. Det er også
viktig å få med seg hvor brannmuren er (stort sett mellom ruter og server). Brannmuren sier noe
om hvilke protokoller som skal gjelde og hvilke enheter man skal komme til ved å benytte de ulike
portene eller aliasene.
4

https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/ikt-drift
http://no.wikipedia.org/wiki/Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
6
https://snl.no/plattform%2FIT
7
http://iktnytt.no/hvilken-webhotell-plattform-bor-jeg-velge-linux-eller-windows/
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Database En database er et arkiv som lagrer data elektronisk. Dette gjøres i form av tabeller med
rader og kolonner, der hver kolonne inneholder verdier og radene har satt hvilke type verdier som
skal være gjeldene i de bestemte kolonnene. Den vanligste typen database er relasjonsdatabase,
der man har unike primærnøkler, som for eksempel et personnummer i en tabell over ansatte. I
en annen tabell kan man ha en fremmednøkkel som peker til primærnøkkelen i den første tabellen og på den måten få koblet de tabellene sammen. Data i databaser gjøres lett tilgjengelig for
brukere som er autorisert i systemet via programmer eller applikasjoner, ofte med en mellomvare,
et program som ligger mellom databasen og applikasjonen slik at brukere ikke håndterer dataen i
databasen direkte. 8 Det finnes flere gratisversjoner og ‘open source’ databaser, som for eksempel
MySQL, men lagringsmulighetene er noe begrenset. Det er ikke i alle versjoner man får mulighet til alle funksjoner, som backup, med disse. Derfor bør man investere i en av de lisensierte
versjonene. Fredrikstad for eksempel, benytter seg av både Oracle database og Microsoft SQL.
[Johansen, 2015]
Kommunikasjonsprotokoll Kommunikasjonsprotokollen er et sett med regler for informasjonsutveksling mellom digitale enheter. Disse reglene skal sikre at enhetene snakker sammen og at de
gjør det med samme språk. Det er en protokoll for alle type enheter det kommuniseres mellom,
som for eksempel mellom PC og skriver, eller mellom datamaskiner innad i et nettverk. Protokollene er ofte delt i lag, der hvert lag beskriver en spesiell del av den totale protokollen. De laveste
lagene beskriver ofte hvordan datasignal overføres til riktig terminal for så å sikres mot feil. 9
Soner og sikkerhetsarkitektur Sikkerhetsarkitektur baserer seg på hvordan man deler opp nettverket, dette skjer stort sett i såkalte soner. Man skiller mellom tre forskjellige soner; sikker sone,
åpen sone og DMZ (demilitarisert sone). Den sikre sonen, eller intranett som det veldig ofte kalles, er det interne nettet i en kommune. Kun de ansatte kan logge seg på med en opprettet bruker.
Den åpne sonen er internettet, som er det verdensomspennende datanettverket. Forskjellen er at
internett er åpent for de fleste, mens intranettet kun er tilgjengelig internt i en bedrift, eller i et
kommunehus. I tillegg er det mange bedrifter som i tillegg til disse to har en DMZ, eller demilitarisert sone, som er det området i datanettet som brukere utenfor virksomheten kan få tilgang til.
DMZ er internt nett, men er skilt fra bedriftens øvrige informasjonssystem ved hjelp av en brannmur. Veldig ofte plasseres postkontoret for elektronisk kommunikasjon i kommunen på DMZ, for
å kunne utveksle for eksempel e-post. 10
Applikasjoner Det er normalt for en kommune å ha mellom 180 og 200 applikasjoner, fra helserelaterte som Cosdoc eller Gerica (Avsnitt 2.2.3), til administrative som Visma, eller de for skole
elever og studenter som fronter eller eFeide. Mange av disse må kommunisere med hverandre
og data skal overføres mellom applikasjoner. I enkelte samarbeidsmodeller kan dette være en utfordring. Et eksempel er i indre Østfold, der de har ansatte som arbeider i flere kommuner. Der
har de ikke mulighet til å hente fram skiftplan for den aktuelle ansatte for å se når han eller hun
har mulighet til å jobbe. En mulighet kan være å standardisere applikasjoner og dataformat i et
kommunesamarbeid, slik at denne dataoverføringen blir enklest mulig.
8

https://snl.no/database/IT
https://snl.no/kommunikasjonsprotokoll
10
https://snl.no/demilitarisert sone%2FIT
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2.2.3

Fagsystemer

Begrepet fagsystem er bredt og lite presist, det brukes forskjellig avhengig av hvilket fagmiljø
man befinner seg i. Fagsystem begrepet blir blant annet brukt som saksbehandlingssystem, beslutningsstøttesystem, informasjonssystem, kunnskapssystem, forsystem, dokumenthåndteringssystem,
kundebehandlingssystem.
Tradisjonelt skiller man mellom internadministrative og fagspesifikke systemer, hvor internadministrative systemer omhandler spesialiserte verktøy som skal støtte opp spesialiserte og interne
arbeidsoppgaver, hvorav dette er knyttet til lønn, personal og journalføring. Fagspesifikke systemer
har i oppgave å definere systemer som skal bidra til å håndtere spesialiserte fagoppgaver. Elektroniske fagsystemer blir definert som støttesystem, spesialisert for forskjellige saksbehandlinger.
Utfordringene med fagsystem I en virksomhet er det arkivlederen som har ansvaret for at arkivfunksjonen i et hvert fagsystem er i henhold til arkivloven. En arkivleder er også ansvarlig for
vurdering av bevaringsverdien til opplysningene i de forskjellige fagsystemene, samt å sørge for
at bevaringsverdige opplysninger blir avleverte. Samhandling med systemutviklere kan oppleves
som en utfordring, dette på grunnlag av at systemer ofte er store og komplekse. Disse systemene
blir ofte brukt i miljøer som har en begrenset forståelse for krav til arkivdokumentasjon. Det er
viktig at en arkivleder holder seg oppdatert om fagsystem som skal utvikles eller revideres, samt
sette de premissene som skal gjelde på det arkivfaglige området. 11
KS digitaliserings prosjekt Digitalisering finnes i alle tjenesteområdene i en kommune, når
en kommunesammenslåing blir en realitet vil det oppstå digitale konsekvenser på alle områder.
eKommunekartleggingen viser at en gjennomsnittlig kommune opererer med 180-200 systemer
(Avsnitt 2.2.2, applikasjoner), de største opptil 600. I forskjellig grad er systemene integrert med
nasjonale fellesregistre samt løsninger, også innad i kommunene. Jo, mer digitalisert en kommune er, desto mer avhengig er brukerne av at systemene virker. Nesten alle systemer i kommunen
inneholder viktig informasjon, for eksempel adresseinformasjon, kommunenummer, helse- og omsorgstjenester som skal være tilgjengelig hele døgnet, systemer som skal samhandle med sykehus
og leger ved at ulike typer dokumentasjon sendes digitalt og at helsepersonell til enhver tid har tilgang til de korrekte opplysninger om pasienten. Da må de ulike systemene virke før, under og etter
reformprosessen. Ved en kommunesammenslåing vil det kunne medføre omfattende omlegginger
av kommunenes systemporteføljer, samt at systemer de har vil være regulert av omfattende og ikke
alltid sammenfallende regelverk. Videre er det ikke en selvfølge at flere systemer av lik karakter
kan slås sammen, dette på bakgrunn av at like systemer kommer fra forskjellige leverandører. For
eksempel er det ofte forskjeller innenfor det juridiske og de tekniske utfordringene som vil kunne
bety at ved en ny kommune må det etableres løsninger på nytt.
Ved arkiv og dokumenthåndtering kan det være utfordringer knyttet til dagens arkiv i den
enkelte kommune. Dette fordi dagens arkiv må bevares. Dessuten må det være mulig å kunne
finne igjen dokumentasjon for de nedlagte kommunene i sin originale form. Det kan være svært
utfordrende å overføre slik informasjon over til en ny kommune, og slik vil det være for de aller
fleste systemene.
Hensikten med prosjektet til Kommunesektorens organisasjon (heretter kalt KS) er å utrede
disse punktene:
• å sette grunnlaget for hvordan KS og sentrale myndigheter kan bidra til å støtte opp om
IKT-utviklingen i kommunesektoren i reformprosessen
11

https://arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Arkivering/Fagsystem
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• skal hjelpe til å bevisstgjøre kommuner samt fylkeskommuner om hvilke muligheter og
utfordringer kommunesektoren vil stå overfor, og hvordan de skal prioritere aktivitetene
sine
• å bidra til at kommunesektoren tenker nyskapende og bruker innovative metoder i reformprosessen
• skal utvikle en sjekkliste/veileder for hvordan kommunesektoren bør forberede seg til kommunereformen og hvilke hovedaktiviteter som må gjennomføres 12

Kommuneforlaget Fagsystem
Kommuneforlaget (heretter kalt KF) Fagsystem er et verktøy for fagstøtte som har som formål
å bedre kvalitet i virksomhetens arbeidsrutiner. Det skal også bedre fortløpende arkivering samt
å bidra til å bedre beslutningsstøtte i sakshandlingen. Denne verktøysløsningen er bygd på lovverk innen arkiv og forvalting. Fagsystemet er godt tilrettelagt for bruk av elektroniske skjema, med fortløpende arkivering til NOARK-godkjente sak-/arkivsystemer via saksbehandlingen.
Kommuneforlaget har fagsystemer som befatter for eksempel tilskuddsordninger. Fagsystemet har
grunnfunkjsonaliteter som automatisk import av ulike elektroniske skjemaer for saksbehandling,
Integrasjon med kommunens sak-/arkivsystem etter NOARK-standarden, generering av forskjellige maler for utgående brev, og en forenklet rapportering samt en bedre oversikt. 13

Gerica pleie- og omsorgssystem
Dette er et stort og omfattende elektronisk pasientjournalsystem, til bruk i kommunal helse- og
omsorg sektor. Per i dag dekker den over 50 prosent av befolkningsgrunnlaget i norsk helse-og
omsorgstjeneste. Dette fagsystemet brukes av ulike faggrupper, og vil bidra til at ansatte får tilgang til viktig og relevant informasjon om pasienter på en rask og sikker måte. Videre bidrar
Gerica til å kvalitetssikre informasjon samt effektivisere fortløpende journalføring med for eksempel håndholdte enheter. Gerica-systemet kan på bakgrunn av de daglige dokumentasjonene
basert på utførte oppdrag, beregne pasientens egenbetaling av ulike tjenester ved at Gerica samhandler med kommunens fakturasystem. Gerica sikrer effektiv informasjonsflyt, følger systemet
for EPJ-standard for elektronisk utveksling av pasientopplysninger. EPJ-standard er en grunnleggende standard som har den målsetningen å danne en felles plattform for alle elektroniske
pasientjournaler, i tråd med de lover og regler som er gjeldende.14 Dette kan være opplysninger som for eksempler laboratorie svar og epikriser, som samhandler med andre EPJ-systemer.
Gerica har et effektivt og sikkert meldingssystem som bidrar til samhandling internt innen helse
og omsorgssektoren i kommunen. Gerica har tilleggsfunksjoner som for eksempel legetilpasset
grensesnitt, folkeregister, ressursstyringsprogram, integrasjon sykepleieprosedyrer (PPS og Sykepleiehåndboken) og e-Link/Meldingsutveksling for å nevne noen. 15
12
http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Folkevalgtportalen/Kommunestruktur/KS-arbeid-medkommunereformen/Om-digitalisering/
13
http://www.kommuneforlaget.no/kf/eprodukter/ansattprodukter/kf fagsystemer/ - hentet
14
http://www.kith.no/templates/kith WebPage 834.aspx
15
http://www.tieto.no/bransjer/helse-og-velferd/kommunal-helse-og-omsorg-tieto/gerica-pleie-og-omsorgssystem
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Visma
Visma tilbyr offentlig sektor en komplett programvare som skal bidra til god virksomhetsstyring.
Systemets løsninger understøtter og effektiviserer alle arbeidsprosesser innenfor økonomi og innkjøp, lønn og personal, i tillegg til ressurser og turnus. Skytjenesten Visma ’FLYT Skole’ både
forenkler og effektiviserer samhandling mellom administrasjon, skoleledelse, lærere, elever og
foresatte. Visma tilbyr en moderne IT-løsning for håndtering av Individuell plan(IP) og Individuell opplæringsplan(IOP) hvor fokuset er rettet på brukeren. Dette vil i praksis være en viktig
del av opplegget i en behandling eller rekonvalesens. Systemet har elektronisk arkivering i sikker
sone, hvor skytjenesten er enkel å ta i bruk. Den er brukervennelig, og den skal erstatte dagens
papirarkiv. Arkivsystemet til Visma følger Noark 5-standarden som er godkjent16 , samt at denne
velferdsteknologien er koblet opp mot Gericas elektroniske pasientjournal17 . På denne måten får
brukerne riktig hjelp, og de kan få mulighet til å bo hjemme lengre på en trygg måte. 18

2.2.4

Lover og regler

Kommunene må forholde seg til alle lover i Norge som på en eller annen måte berører en eller
flere deler av kommunens virksomhet. Det er i tillegg flere som gjelder kun for den kommunale
sektoren, som blant annet kommuneloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven. Det er også en
rekke forskrifter som det kommunale må føye seg etter, og et utvalg av disse er blant annet forskrift
om universell utforming av IKT-løsninger, internkontrollforskriften og forskrift om årsbudsjett.
Disse avsnittene vil ta for seg hva de overnevnte lovene og forskriftene inneholder.
Kommuneloven, “Lov om kommuner og fylkeskommuner” Formålet med denne loven er å
tilrettelegge for et funksjonsdyktig kommunalt folkestyre, som skal legge til rette for en rasjonell
og effektiv forvaltning av kommunale fellesinteresser, med sikte på bærekraftig utvikling. Den
skal i tillegg legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en god etisk standard.
Dette går blant annet ut på at det kommunale skal gi aktiv informasjon om sin virksomhet, samt
at forholdene på best mulig måte skal legges til rette for offentlig innsyn(§4). Den sier også noe
om hvordan det kommunale skal planlegge driften i kommunen(§5) og hvem som er de øverste
organene og hvordan disse skal forvalte sin stilling(§6 - §17)19 .
Personopplysningsloven, “lov om behandling av personopplysninger” Formålet med loven
er å beskytte enkeltpersoner mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Den skal bidra til at personopplysninger blir behandlet på en måte som er i samsvar
med grunnleggende personvernhensyn, som integritet, privatlivets fred og tilstrekkelig kvalitet på
personopplysninger. Loven tar for seg alle de forhold der opplysninger om en person blir samlet
inn, som lagring av opplysninger og kameraovervåkning, og hvilke vilkår som må ligge til grunn
for at dette skal være tillatt20 .
Forvaltningsloven, “lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker” Denne loven gjelder de
virksomhetene som drives av forvaltningsorganer. Som forvaltningsorgan regnes organer for stat
16

http://www.visma.no/unique/flytarkiv/noark5/
http://www.ikava.no/ikava/vedlegg/Pleieogomsorgelektronisk.pdf
18
http://www.visma.no/bransje/offentlig-sektor/
19
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107
20
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31?q=person+lov
17
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eller kommune. Loven tar for seg regler om blant annet saksbehandling, habilitet og saksforberedelse ved enkeltvedtak. Den sier også noe om hvem som er unnlatt loven, som for eksempel
domstoler21 .
Arbeidsmiljøloven, “lov om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv” Lovens formål er å
sikre arbeidsmiljøet på en slik måte at det gir en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon.
Herunder ligger trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og en velferdsmessig standard
som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet. Loven
skal sikre trygge ansettelsesforhold og likestilling, samt legge til rette for tilpasninger knyttet til
enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon. Den skal også gi grunnlag for at arbeidsgiver
og arbeidstaker i virksomheten selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø22 .
Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger Med universell utforming menes at utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i IKT er slik at den kan benyttes av flest mulig.
Formålet er dermed å sikre IKT-løsninger, uten at det medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Forskriften gjelder IKT-løsninger som retter seg mot allmennheten i Norge og gjelder de
IKT-løsninger som underbygger virksomhetens alminnelige funksjon og er en del av dens hoved
løsning. Forskriftet er begrenset til å gjelde nettløsninger og automater (maskin eller annen innretning, som bruker opererer alene for å kjøpe en vare eller få en tjeneste utført). Nettløsninger skal
som et minimumskrav utformes i samsvar med Web Content Accessibility Guidelines 2.0(WCAG
2.0)23 , som er en rekke anbefalinger som er ment å gi flest mulig mulighet til å få tilgang til informasjonen og teknologien. Herunder hvordan legge til rette for at for eksempel blinde skal kunne
benytte seg av nettløsningen24 .
Forskrift om årsbudsjett Forskriften om årsbudsjett tar for seg årsbudsjettet til kommuner og
fylkeskommuner. Den sier noe om hvem som har vedtaksrett, hvilken periode det skal budsjetteres
for (1. januar til 31. desember) og hvilke frister som er gjeldende25 .
Internkontrollforskriften, “Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter” Forskriften skal fremme et forbedringsarbeid i virksomheten innen arbeidsmiljø og
sikkerhet, forebygge helseskade eller miljøforstyrrelser, verne mot forurensing og bedre behandling av avfall slik at målene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen oppnås. Dette skal gjøres
gjennom krav om systematiske gjennomføringer av tiltak26 .

2.3

Samarbeidsmodeller

Det finnes flere forskjellige samarbeidsmodeller, de som er mest relevante, som vi kommer til å
beskrive i dette avsnittet, er IKS (interkommunalt selskap), vertskommunemodellen, interkommunalt samarbeid etter aksjeloven, samkommune og outsourcing2.1.
27

21

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62?q=Arbeidsmilj%C3%B8loven
23
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-06-21-732?q=universell+utforming)
24
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
25
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-15-1423?q=forskrift+om+%C3%A5rsbudsjett
26
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127?q=internkontrollforskriften
27
http://slideplayer.no/slide/2105028/
22
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Figur 2.1: Oversikt over ulike samarbeidsmodeller i Norge

Samarbeid i dagens kommune-Norge
Norge i dag har 850 formelle samarbeid som fordeler seg med om lag like mange på hver, det vil si
ca. 200 på kommunelovens §27 samarbeid, ca. 200 vertskommunesamarbeid og interkommunale
AS og ca. 250 IKS-er. Hver kommune samarbeider i gjennomsnitt med 11 forskjellige typer interkommunale samarbeid. Store kommuner samarbeider ofte med samferdsel, næringsutvikling, havn
og kultur og er ofte organisert som AS eller IKS. Kommuner med innbyggertall som er mindre
enn 1500, samarbeider ofte om legevakt og barnevern via vertskommunesamarbeid. Foruten om de
850 samarbeidene, anslås det at det foreligger halvparten så mange avtalebaserte interkommunale
samarbeid[Vågeng, 2013].
Hvordan samarbeidsmodeller påvirker driften i en kommune
Ved å ha et interkommunalt samarbeid kan kommuner oppnå økonomiske besparelser, med stordriftsfordeler i form av spesialisering av tjenesteutførelser, samt investeringer i felles anlegg og
utstyr. Ofte blir innsparingene benyttet til å øke tjenestekvaliteten og til å tilby bredere tjenester.
Interkommunalt samarbeid i mindre kommuner, med under 3000 innbyggere, kan oppnå større besparelser enn kommuner med innbyggere mer enn 6000 som driver egen drift. Ved å benytte seg av
et interkommunalt samarbeid vil en kommune få utbytte av en koordinerende funksjon som har til
hensikt å virke støttende ovenfor forskjellige oppgaver som ivaretas av moderkommunen. Andre
effekter med et interkommunalt samarbeid er at for eksempel sektorer innenfor skole, helse, skatt
og økonomi kan utnytte personalressurser på en mer effektiv måte innenfor mindre kommuner. Videre vil et slikt samarbeid være avlastende på politisk og administrativ ledelse, slik at kommunene
kan ha et fokus på de kjerneoppgavene som de har.
Det vil også være utfordringer knyttet til et interkommunalt samarbeid ved områdene styring
og kontroll, dette spesielt rettet mot samarbeidsmodellene aksjeselskap og interkommunalt selskap. Med hensyn til dette vil det være muligheter for å samordne, prioritere og utføre lokale
tilpasninger på tvers av sektorene og oppgaver.
Ved å gå inn i et interkommunalt samarbeid må kommunene gi fra seg noe av sin direkte
myndighet og innflytelse til de andre samarbeidende organene, dette er helt essensielt for å kunne
oppnå et samarbeid på tvers[Vågeng, 2013].
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Noen kommuner i dag ønsker mer interkommunalt samarbeid kontra å utføre endringer i kommunestrukturen. Kommunene i Norge må frivillig gi avkall på den makt de besitter, slik at de kan
fungere effektivt, samt at dette vil innebære redusert direkte politisk styring og kontroll. Samtidig vil det være grenser for hvor hensiktsmessig det er å utvikle et interkommunalt samarbeid før
ulempene vil komme til syne for det økonomiske og demokratiske. Et samarbeid vil kunne bidra
til å opprettholde en uensartet kommunestruktur, som vil gjøre at staten må fylle styringsvakumet
som oppstår 28 .

2.3.1

IKS - interkommunalt selskap

IKS-loven trådte i kraft 1. januar 2000, og organisasjonsformen som denne loven omtaler, er tilpasset for interkommunalt samarbeid av tjenesteproduksjon, samt økonomisk virksomhet. Et IKS
utøver ikke myndighet direkte, men mer bestemt gjennom et representantskap som består av selskapets øverste organ eller nivå [Lanestedt, 2007].
Når et interkommunalt selskap etableres blir det samtidig opprettet en skriftlig selskapsavtale. I
en slik avtale vil det foreligge bestemmelser om deltakernes innskuddsplikt samt andre forskjellige
ytelser ovenfor selskapet. Det vil også foreligge antall medlemmer i representantskapet og antall
medlemmer hver og en deltaker oppnevner. Representantskapet skal bestå av et styre som vil være
ansvarlig for forvaltningen av selskapet, samt tilsetter en daglig leder.
Et kommunestyre har få styringsrettigheter ovenfor et IKS, men kommunen skal velge ut
medlemmer til representantskapet og kan gjennom disse komme med synspunkter til selskapet
[Gærnæ, ].
I et IKS vil det ofte foreligge sensitive opplysninger, videre skal det tegnes en SLA-avtale
(Service Level Agreement). En SLA-avtale regulerer samarbeidet mellom partene og klargjør oppgaver, roller og ansvar. Ved lokalisering av tjenesteproduksjonen til en kommune vil virksomheten bli underlagt vertskommunens budsjett- og styringsvirksomhet [Lanestedt, 2007]. Hensikten
med IKS-loven er at det vil være forsvarlig å danne interkommunalt samarbeid om forskjellige
lovpålagte oppgaver i den forbindelse med tjenesteytelse til innbyggerne samt offentlig myndighetsutøvelse. Et IKS er en selvstendig juridisk enhet, dette vil si at hver enkelt deltaker er ansvarlig
og hefter for sin eierandel, av selskapets forpliktelser.
På den økonomiske siden skal årsmelding og regnskap fremvises for kommunebystyret til
orientering. Her kan kommunestyret komme med synspunkter, men ikke avlegge pålegg ovenfor
selskapet [Gærnæ, ].
Indre Østfold Data IKS Et eksempel på et IKS, er IØD, som er interkommunalt IKT-selskap
som eies av kommunene Askim, Trøgstad, Eidsberg, Skiptvet, Hobøl og Spydeberg. Oppgavene til
Indre Østfold Data er å anskaffe, implementere samt drifte eierkommunens IKT-systemer (Avsnitt
1.2 ).

2.3.2

Vertskommunemodellen

Vertskommunemodellens bestemmelser trådte i kraft 1. januar 2007, og er en del av kommuneloven. Vertskommune vil si at en kommune vil ha en særskilt rolle eller oppgave på vegne av
flere kommuner i et området. Begrepet blir brukt for å markere at en kommune løser en oppgave
eller funksjon for andre kommuner. Eksempler kan være at en kommune har en ordning hvor de
kjøper eller mottar tjenester fra en annen kommune. Dette kan være utveksling og omsetning av
28

http://www.tmforsk.no/publikasjoner/filer/2254.pdf

14

Kapittel 2. Kommuner og IKT

forskjellige administrative støttetjenester innenfor innkjøp, IKT og lignende. Det vil være et rettslig grunnlag i form av en privatrettslig avtale mellom partene, der deltakerkommunene bestiller og
betaler for en tjeneste som denne vertskommunen skal utføre. Et annet eksempel på en vertskommune er når en kommune utfører en oppgave eller fungerer som en vertskommune for oppgaver
som utføres på vegne av staten. Det vil si for eksempel at en kommune kan være vertskommune
for et statlig asylmottak 29 .
En annen måte å forklare en vertskommune på, er at utstyr samles fysisk ett sted. Ansvar for
drift og vedlikehold overlates til en kommune på vegne av fellesskapet. Vertskommunen leverer
denne tjenesten til de andre i henhold til avtale. Avtalen vil typisk regulere pris og tjenestenivå
[Lanestedt, 2007].
Inn-Trøndelagssamarbeidet
I Nord-Trøndelag har det blitt kartlagt at de 23 kommunene deltar i 218 ulike formelle interkommunale samarbeidsordninger. Disse samarbeidsformene er av regionråd, samkommuner, øvrige interkommunale styrer, interkommunale selskaper, aksjeselskaper og avtalebasert samarbeid
der kommunene er hovedaktør. Innenfor IKT-samarbeidet finnes det 14 ulike ordninger, hvorav 7 betraktes helhetlig regionale løsninger innenfor fylkets samarbeidsregioner. Det regionale IKT-samarbeidet har forskjeller både i omfang og styringsformer[Vinsand og Langset, 2012].
INVEST-kommunene er i dag primært organisert gjennom IKS og vertskommuneordninger. 30
IKT-samarbeidet består av til sammen 14 forskjellige ordninger, hvorav syv kan betraktes som
helhetlige regionale løsninger innenfor fylkets faste samarbeidsregioner. Det er imidlertid forskjeller i både omfang og styringsformer for det regionale samarbeidet om IKT[Vinsand og Langset, 2012].
Kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer er involvert i samarbeidsprosjektet INVEST, en
samarbeidsavtale fra 2003. INVEST har som hovedmål å opprettholde et godt tjenestetilbud. Samarbeidsavtalen inneholder blant annet at det skal opprettes en arbeidsgruppe som skal se på mulighetene for en felles oppgaveløsning på et administrert og operativt nivå. 31
INVEST dekker behovet for IKT-samarbeidet, hvor fellesløsninger driftes av fire ansatte i
Steinkjer som er vertskommune. IKT- og kontorstøttetjenesten er en stabstjeneste direkte underlagt
rådmannen. Samarbeidsmodellen som er valgt er vertskommune med grunnlag i kommunelovens
§27 32 . Følgende fagområder ligger i denne IKT tjenesten: Drift av 3 kommuners dataanlegg og
kommunikasjonsløsninger (herunder telefoni), administrere innkjøp, klargjøring og utplassering
av datamaskiner og telefoni, drifter brukerstøtte og har utviklingsrollen i forhold til strategier og
nye dataløsninger. 33

2.3.3

Interkommunalt samarbeid etter aksjeloven

Denne selskapsformen brukes gjerne av virksomheter med et økonomisk formål. Selskapsformen
er regulert i lov av 13. juni 1997 om aksjeselskaper. Aksjeloven sier at et slikt selskap skal ha
generalforsamling, styre og daglig leder. Generalforsamlingen vil her være eierens organ. I dette
organet er det primært gjennom vedtak at deltakerkommunene kan styre. Denne typen selskap er
i utgangspunktet rettet mot det private, men kommuner kan også benytte seg av denne. Videre har
29

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/veiledere/vertskommunemodellen.pdf
http://www.steinkjer.kommune.no/invest-samarbeidet-mellom-inderoey-verran-og-steinkjer.433352-74164.html
31
http://www.steinkjer.kommune.no/invest-samarbeidet-mellom-inderoey-verran-og-steinkjer.433352-74164.html
hentet 27.02.2015
32
http://www.steinkjer.kommune.no/styringsdokumenter.5558374-328697.html
33
http://www.steinkjer.kommune.no/ikt-og-kontorstoettetjenesten.4634335-74027.html
30
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de mulighet til å delta i aksjeselskap sammen med andre offentlige rettssubjekter, samt private. Om
et interkommunalt samarbeid blir organisert etter aksjeloven vil det bli inngått en aksjonæravtale
mellom kommunene det gjelder. I forhold til styret i et interkommunalt selskap, har styret i et
aksjeselskap større økonomisk handlefrihet. Grunnen til dette er at man ønsket å lovfeste enkelte
eierstyringsgrep for deltakere ved IKS-loven 34 .
Gigafib Holding As
Gigafib Holding AS ble stiftet 31. mars 2003 og eies av kommunene Tjøme, Tønsberg, Nøtterøy,
Stokke, Horten, Re, Hof, Andebu og Holmestrand samt Høgskolen og Studentskipnaden i Vestfold
og Uninett. Dette bredbåndselskapet er offentlig eid og er et interkommunalt selskap drevet etter
aksjeloven, som ligger i Tønsberg. Gigafib har utbygd og etablert et kraftig tjenestenett basert på
fiber i store deler av Vestfold. Fibernettet strekker seg på ca. 250 km, hvor nærmere 180 lokasjoner
er tilknyttet nettet. Dette tjenestenettet gjør det mulig for kommunene å samarbeide på en ny måte,
hvor forskjellige typer IT-systemer kan tas i bruk på tvers av kommunegrensene. Gigafib leverer
kun tjenester til det offentlige 35 .

Tjenestenett Ved bruk av Gigafib og deres fiberbaserte tjenestenett vil alle IT-systemer som
for eksempel Helsenett, Websak med eKommuneløsninger, drift av VismaUnique, kartløsninger,
digitalplandialog, ha tilgang og kan brukes på tvers av kommunegrensene. Med dette tjenestenettet
kan kommunene samordne og utnytte ulike IT-tjenester på en kostnadseffektiv måte og samle alle
typer tjenester på en felles plattform. Dette nettet har teknologi som er testet, som videre bidrar til
sikker og fleksibel drift. 36 .
Microsoft Før Ramnes kommune gikk inn under Re kommune, ble de innvilget midler fra staten
til å etablere sikker sone, som senere ble grunnlaget til en sensitiv driftssentral som i dag er driftet
i Re kommune. Med tiden økte kravene for tilgjengelighet ved de nye IT-systemene, samtidig
som antallet fysiske servere beslagla mer av kommunens ressurser til drift og videreutvikling. For
Re var dette motivasjonen for ønsket om færre fysiske servere, ved å virtualisere. Videre ville
de fortsette å bruke Microsoft. For å spare penger så ikke Re kommune hensikten med å bytte
software eller hardware. De eksisterende IT-systemene ble speilet fra et fysisk til et virtuelt miljø,
nye systemer ble også satt opp i det virtuelle miljøet.
Virtualisering Re kommune har vært en prøvekanin, men ved nyåret 2013 ble den sensitive
driftssentralen i sikker sone flyttet til det virtuelle miljøet, og fra oktober ble resten overført. I
oktober perioden oppstod det en del kaos, hvor mange medarbeidere fikk tap av arbeidstid noe
som var forventet, videre oppstod det feil som var utfordrende å identifisere. For eksempel når
alt fysisk var skrudd av og alle pc’ er jobbet mot det virtuelle miljøet, så begynte det å by på
utfordringer. I dag fungerer servermiljøet i Re kommune stabilt og er moderne, noe som bidrar
til at Re får fleksibilitet til å kunne kjøre i gang flere initiativ for felles IT-drift i 10K også for
fremtiden.
34

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/veiledere/vertskommunemodellen.pdf
www.gigafib.no
36
http://www.12k.no/administrasjon/tjenestenett-article265-208.html hentet 02.03.2015
35
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Hybridløsninger Innenfor IKT vil Re kommune være en pådriver for nye og effektive løsninger,
samt forskjellige samarbeid med så mange som mulig. Dette er på bakgrunn av at det finnes mange
forskjellige behov i et stort fellesskap, hvor det eksisterer mange hybridløsninger og midlertidige
løsninger. Et eksempel på dette kan være at noen kommuner kjører Windows 2008 server, mens
noen andre har Windows 2012. For fremtiden skal en del fellesløsninger bli bygget på virtuelle
servermiljø. Per dags dato er mye bygget på 2008 samt Exchange 2010, dette begynner å bli
utdatert, slik at det må utarbeides en klar visjon for dette. For å nå dette må det foreligge en plan
om fremtiden og videre oppdateringer. Da er kommunen nødt til å investere, og det er opp til
politikerne hvor veien vil gå videre ved et større samarbeid 37 .

2.3.4

Kommunelovens §27

Kommunestyrer som er involverte er sikret innflytelse over samarbeid via vedtekter, økonomiplan
samt budsjettprosesser. Underlagt kommunens instruksjonsmyndighet, skal det velges styre av
kommunestyrene. Videre har kommunen et ubegrenset ansvar for sin egen del av virksomhetens
forpliktelser. Myndighet kan delegeres til å kunne utøve vedtak om drift og organisering. Dette
samarbeidet kan lett legge inn andre budsjettforutsetninger enn de deltagerkommune som er involverte. Alle kommuner som er i samarbeidet har et arbeidsgiveransvar for sine medarbeidere,
videre kan forskjellig personalpolitikk bli en praktisk utfordring. Når det kommer til budsjettspørsmål og vedtektsendringer vil det kreve en enighet mellom kommunene. Interessekonflikter
kan være utfordrende å løse mellom de involverte eierne. Det vil ikke utløses moms for tjenester
til deltakerkommunene 38 .
IKT ORKide
ORKide har et IKT-samarbeid (IKT ORKide), dette har bestått siden 1997. Samarbeidet består
av samtlige kommuner på Nordmøre, men også av Romsdalskommunene Nesset og Fræna. IKT
ORKide er et formalisert interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27. Omfanget og kompleksiteten har stadig økt med årene.
Målet for dette samarbeidet er å ha felles utfordringer, for å kunne oppnå felles løsninger.
Dette vil bidra til at løsningene blir rimeligere, de kan implementeres raskere og vil oppnå en
bedre kvalitet. Videre vil innkjøp og drift inngå i samarbeidet
Samarbeidet er todelt, med en fast årlig overføring til å dekke driften og faglige aktiviteter.
Eksempler på gjennomførte prosjekter:
• Felles innkjøp av maskin og programvare
• Felles opplæring
• Felles drift av kommunes sentrale nettverk
• Felles e-post og sikkerhetsløsninger
• Felles kommunikasjonsløsning (bredbånd)
• Felles internett og -intranettløsning i kommunene
• Felles sak-/arkivsystem
37
38

https://www.dustin.no/tjenester/kundecase/re-kommune/?ssel=false
http://www.iktsamarbeid.no/index m6.htm
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2.3.5

Samkommune

Denne modellen ble sendt på høring 26. april 2010, og tilbyr kommunene en samarbeidsmodell
på lik linje med andre modeller for interkommunalt samarbeid. Basert på en slik modell har kommunene en mulighet til å etablere en interkommunal enhet, som vil inneholde en felles styring av
kommunestyrene. Samkommunemodellen vil inneha de samme organisatoriske grunntrekk som
finnes i en kommune, ved bruk av denne modellen vil man kunne ivareta folkevalgt styring og
innflytelse 40 .
Inherred(ISK)- Levanger og Verdal
Innherred har den løsningen som er mest formalisert, hvor hele IKT-tjenesten er felles for kommunene, og er underlagt samkommunestyret. IKT-driftsorganisasjonen har samlokalisering i Levanger, hvor IKT-driften har ført til hurtig integrasjon på mange virksomhetsområder i Innherred. Samkommunen har ansvaret for IKT, Økonomi-lønn-personaladministrasjon, skatt, landbruk,
miljøvern, plan, og byggesaksadministrasjon, kart og oppmåling, næringsutvikling, markedsføring
og kommunehelsetjenesten for de to kommunene. Innherred samkommune følger vertskommunemodellen. [Lanestedt, 2007]

2.3.6

Outsourcing

Outsourcing vil si at når et selskap overlater produksjonen av en tjeneste som de selv har utført tidligere, til en ekstern aktør. Dermed rendyrkes kommunens rolle som bestiller, videre vil dette føre
til at kommunen står ovenfor nye faglige samt kompetansemessige utfordringer [Lanestedt, 2007]
Outsourcing innebærer kjøp av for eksempel støttefunksjoner fra private leverandører, men det kan
også være fra nabokommuner eller ved et interkommunalt samarbeid. Ved bruk av outsourcing,
kan kommuner benytte seg av spesialister for å kunne øke kvaliteten på tjenester, eller for å redusere kostnader og ressursbruk 41 .
Det Digitale Trøndelag (DDT)
Et prosjektarbeid som ble opprettet i 2002 mellom sju kommuner samt to fylkeskommuner i MidtNorge (Trondheim, Malvik, Stjørdal, Verdal, Frosta, Levanger og Steinkjer, samt Sør-og NordTrøndelag fylkeskommune). Dette prosjektet tar utgangspunkt i et ønske om bruk av nettbaserte
tjenester for innbyggerne og kunne effektivisere forvaltningen. Målet med prosjektet er å forbedre
service og tilgjengelighet for innbyggerne og næringslivet, kunne redusere kostnader i den kommunale forvaltningen samt bidra til en mer samordnet offentlig forvaltning. Målet er på kommunalt
nivå. Prosjektet har sin forankring innenfor utvikling- og innføring av forskjellige IT-løsninger42 ,
som for eksempel å etablere ulike driftsløsninger for elektronisk signatur, elektronisk handel og
elektronisk byggesaksforvaltning. Videre har de fokus på standardiserte løsninger og følger nasjonale standarder. Prosjektgruppen består hovedsakelig av rådmenn, ledelsen ble satt ut på anbudskonkurranse, hvor Bouvet AS vant, dette vil si at Det Digitale Trøndelag blir outsourcet til
de[Lanestedt, 2007].
39

http://www.orkideportalen.no/ikt-orkid
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/veiledere/vertskommunemodellen.pdf
41
http://www.ks.no/PageFiles/21606/Temahefter281011.pdf
42
http://detdigitaletrondelag.no/ddt/index.php/om-ddt/13-ddt
40
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2.3.7

Andre IKT-samarbeid

I tillegg til de typene beskrevet over, finnes det også andre typer IKT-samarbeid. Dette kan for
eksempel være:
Faglig samarbeid: Et samarbeid som har begrensninger i forhold til det faglige nettverket, samt
utveksling av faglig informasjon.
Felles driftstøtte: Ved felles driftstøtte, kan kommuner opprette felles brukerstøtte. Videre kan
tjenesten enten bli lagt til en kommune på permanent basis, gå på omgang, eller bli dekket opp på
andre måter. Et annet eksempel på samarbeid kan være driftstøtte i tilknytting oppimot fagsystemer
[Lanestedt, 2007].
Interkommunalt samarbeid kan ha ulike uttrykksformer og ulikt omfang. Vi kan dele samarbeidsformene inn i fire typer:
• Uformelle nettverk.
Blir beskrevet som strukturerte fora i henhold til erfaringsutveksling mellom ulike fagpersoner
eller politikere. For eksempel at kultursjefene i en region treffes for å diskutere løsning av enkeltsaker, eller ulike spørsmål som har med regionen som helhet å gjøre.
• Interkommunalt samarbeid om enkeltsaker.
Konkrete samarbeidstiltak som blir basert på løsning av enkelt oppgaver som ofte er av driftstekninsk art. Oppgaver av denne typen kan være regulert etter kommunelovens § 27, hvor oppgavene sjeldent inneholder de kjerneområdene for den kommunale virksomheten, samt utelukket de
organisasjonsmessige konsekvenser.
• Helhetlig, kommunalt samarbeid.
Helhetlig, kommunalt samarbeid betyr tett integrasjon mellom kommunale organisasjoner, på
den måte at de kan utfylle hverandre med løsning av større oppgaver. Et eksempel på dette er et
prosjekt i Ytre Sogn, hvor seks kommuner ser på ulike muligheter for et samarbeid om økonomistyringen i kommunene basert på en IT-plattform. I forprosjektet ble det vurdert ulike modeller
for samarbeid om forskjellige oppgaver som for eksempel lønnsregnskap, økonomiske analyser av
styringsdata, kompetanseutvikling og så videre gå videre.
• Regionalt samarbeid.
Samarbeidsformene som allerede er nevnt har fokus på kommunale organisasjoner og måter
de fungerer på. Et regionalt samarbeid vil dreie seg om å fremme regionens interesser i forhold
til ytre interesser. Eksempler kan være tale om næringslivet i og utenfor regionen, statlige og
fylkeskommunale styresmakter. Dette kan bli omtalt som regionråd eller regionale næringsorgan.
Ulike typer av de nevnte samarbeidsformer bidrar til en illustrasjon av både omfanget av hva
som kan kalles et interkommunalt samarbeid samt graden av nødvendigheten av det. Interkommunalt samarbeid ses å kunne være et fleksibelt virkemiddel, som kan tilpasse ulike behov på ett eller
flere områder. De uformelle nettverkene og samarbeid om mindre enkelttiltak kan karakteriseres
som uproblematiske. 43
43

https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/interkommunalt samarbeid -regjeringens/id262333/

Kapittel 3

Case; Byggesak i Askim
Gruppen har valgt å ha en byggesak-case for å vise hvor komplekst en sak kan være hos en kommune. I Askim kommune snakket prosjektgruppen med Asbjørn Aass, byggesaksbehandler og
sivilingeniør ved byggesak og regulering i Askim. Casen vi fikk presentert av Askim kommune var en byggesak av en boligblokk med næringsenheter i 1.etasje. En stor byggesak i Askim
kommune har en behandlingstid på 12 uker. Gruppen var også i kontakt med ansvarlig søker for
prosjektet, som er BAS arkitekter AS.

3.1

Lover og forskrifter

Det er mange lover og regler en kommune til enhver tid må forholde seg til. Når det gjelder en
byggesak, vil byggsaksforskriften og forskrift om tekniske krav til byggverk, være de to som alle
parter i saken forholder seg mest til.

3.1.1

Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) “Sak 10”

Forskriften utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling og skal sikre hensiktsmessig oppgave- og ansvarsfordeling, samt at søknader som blir godkjente er komplette. Den
skal sørge for at saksbehandlingen er effektiv og at det er god kvalitet i byggverk, samt at de som
innehar ansvarsroller , både utførende og kontrollerende, har tilstrekkelige kvalifikasjoner for å
ivareta kravene gitt, eller med hjemmel i, plan- og bygningsloven. Uavhengig kontroll skal planlegges, gjennomføres og dokumenteres på en slik måte at krav som er gitt er oppfylt og at det føres
effektiv og systematisk tilsyn med at tiltak gjennomføres i samsvar med bestemmelser som er gitt.
Reglene for ileggelse av overtredelsesgebyr skal praktiseres forsvarlig og ensartet og der det har
oppstått brudd på bestemmelser, skal det foreligge reaksjoner. 1

3.1.2

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) “TEK10”

Dette er en forskrift som omhandler de tekniske krav til byggverk på grensen av et minimum av
egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.
§ 1-1 Formål Forskriften skal sikre at tiltak skal planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn
til god visuell kvalitet. Men også universell utforming slik at tiltaket oppfyller de tekniske krav til
sikkerhet, miljø, helse og energi.
1

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-03-26-488?q=byggesaksforskrift
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§ 2-1. Verifikasjon av funksjonskrav Det er viktig at forskriftens funksjonskrav oppfylles, disse verifiseres enten ved byggverk prosjekteres i samsvar med pre aksepterte ytelser, ved at det
prosjekteres i samsvar med ytelser som er verifisert ved analyse som viser at forskriftens funksjonskrav er oppfylt. Forutsetninger som legges til grunn skal være beskrevet og begrunnet, samt
at analysen skal angi nødvendige sikkerhetsmarginer. Prosjekterende skal utarbeide tilstrekkelig
dokumentasjon som bekrefter at løsninger som er valgt, oppfyller forskriftens krav.

§ 5. Grad av utnytting Formålet er å regulere bygningers volum på en slik måte at behovet for
uteoppholdsareal, belastning på infrastruktur og forholdet til omgivelsene blir oppfylt. Grad av
utnytting fastsettes i bestemmelsene til kommunens arealdel eller reguleringsplan. 2
Disse forskriftene har hjemmel i flere lover, som for eksempel plan- og bygningsloven.

3.2

Fagsystemer i avdeling for byggesak

I Askim kommune benytter de seg av to systemer for behandling av byggesaker; ACOS Websak
og GISLINE matrikkel. Byggesøknad blir sendt automatisk inn i fagsystemet når søker sender via
email. Fagsystemet er ACOS Websak - planbyggsak eiendomsmodulen, her blir byggesøknaden
lagt i en liste med andre byggesøknader. Dette systemet er integrert i Microsoft Outlook applikasjonen. Byggesaksbehandlerne går inn i modulen og plukker saker, de er da ansvarlig for saken
gjennom hele prosessen, fra start til slutt. Det er også mulig for søker å sende inn søknad via
brevpost, og da må saksbehandleren scanne dokumenter og legge disse inn i Acos Websak.

3.2.1

ACOS Websak

Dette er et system som inneholder alt fra registrering, produksjon, arkivering, deling og publisering
av dokumenter på en sikker måte (se figur 3.1. ACOS Websak er godkjent som Noark5-løsningen,
som vil bety at løsningen bygger på nasjonale samt internasjonale arkivstandarder. Dermed blir
tilgangsstyring, sporbarhet og sikkerhet ivaretatt. I offentlig sektor vil dette være et sentralt system,
som bidrar til å øke effektivitet, forbedre kundeservice og for å skape økt forvaltning. Websak
har en integrert funksjon i Outlook, noe som bidrar til forbedret tilgjengelighet, igjen fører dette
umiddelbart til utvidet systembruk. Dermed blir organisasjonen i bedre stand til å gi god kundeog innbyggerservice. 3

3.2.2

GISLINE Matrikkel

GISLINE matrikkel (figur 3.2) er et forvaltningsverktøy for samtidig oppdatering av lokale FKBdata (felles kartdatabase) og matrikkelen. Løsningen inneholder alle funksjoner som er nødvendige
for å forvalte data inn i matrikkelen og videresende denne til den nasjonale matrikkelen.
2

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-03-26-489?q=byggteknisk+forskrift
https://www.acos.no/dokumenthandtering/?gclid=CjwKEAjw8oSoBRCss4qDrP3Y7
umZ93PjzJ0sc5DO4JqYlUaRaH z0DPnxc0BHuT9Bwd4Q RoC1qrw wcB
3

yUSJACK-

3.3. Søkeprosessen

21

Figur 3.1: Forside i Acos Websak inkludert i MS Outlook.

3.3

Søkeprosessen

Når ansvarlig søker skal igjennom en søknadsprosess, vil det være flere instanser vedkommende
må søke hos. De forskjellige søknadene som må søkes om er; rammesøknad, søknad hos arbeidstilsynet for å blant annet få lov til å ha byggeplassen som en arbeidsplass både under byggeperioden og hvis det skal være næring i bygget etter at det er oppført, eventuelt Statens veivesen eller
Jernbaneverket om det er noen endringer i forhold til reguleringsplan. Er det snakk om utvidelse
eller endring på historiske eller verneverdige bygg må dette også søkes om. Deretter må det søkes
om igangsettelse, til slutt midlertidig brukstillatelse og/eller ferdigattest. I denne casen, er avstander til veier og jernbanelinjer ikke endret fra reguleringsplanen. Det er heller ikke snakk om noe
verneverdig, da dette er en tomt uten bygg.

3.3.1

Forarbeid og planlegging

Det første søker, som ofte på dette stadiet er eieren av tomten, må gjøre er å innhente reguleringsplanen som er utarbeidet av kommunen, slik at vedkommende vet hva slags regler som er satt til
den aktuelle tomten. Dette får søkeren tak i ved å ringe en byggesaksbehandler i kommunen. Eieren av tomten innhenter ekspertise fra et arkitektfirma, for å fastsette planer og ideer for hvordan
bygget skal være. Herfra er det arkitekten som er ansvarlig søker og har ansvar for prosessen. Vanlig praksis er at arkitekter lager skisser for ideer, samt at de utfører og planlegger noen av tingene
basert på størrelse, sikkerhet og kompleksitet på bygget. Dette kan være for eksempel støymålinger
og planer for brannsikkerhet. Ved store byggesaker som dette så er det vanlig prosedyre å ha en
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Figur 3.2: Matrikkel applikasjonen.

forhandlingskonferanse, som i dette tilfelle var i mellom BAS Arkitekter AS og Askim kommune,
hvor man diskuterer rammevilkår og tiltaksklassen blir determinert. Neste steg i prosessen er da
at BAS Arkitekter AS endrer skissene hvis dette trengs før de sender ut en nabovarsel med ferdig
skisserte tegninger og mål, som skal være i samsvar med reguleringsplanen. Nabovarselet må bli
godkjent og signert av de naboene som blir berørt, firmaet får en liste over disse av kommunen.
Firmaet må også innhente signert samtykke fra grunneier av tomten. Dokumentene blir sendt inn
per post eller scannes inn og sendes elektronisk. Hvis naboene har noen kommentarer eller ikke
er enig, blir dette dokumentert og kommer med i dokumentene som kommunene også har tilgang
til. En nabo må underskrive at de har mottatt varselet, men trenger ikke å være enig. Når en nabo
har underskrevet har det blitt opprettet en formell kontakt eller dialog. Får de eventuelle klager ,
kommenterer de disse merknadene i rammesøknaden. BAS Arkitekter AS bruker systemet Holter byggsafe hvor de kvalitetssikrer sine saker og tegninger. Dette er et system med flere ulike
moduler, og med programmer som er utviklet til å bidra til å forenkle og kvalitetssikre hele byggesaksprosessen i henhold til gjeldende krav i Plan- og bygningsloven. 4 Ingen plantegninger blir
levert før man sender inn rammesøknad.

4

(http://holte.no/no/programvare/byggesak/
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Rammesøknad

Det vanlige er å først søke på kun de ytre rammene, som er kravet for å kunne søke igangsettelse.
Siden byggeprosjektet på et tidligere stadie var eid av et annet arkitektfirma, som hadde fått godkjent rammesøknaden, sendte BAS Arkitekter AS i dette tilfellet inn en fullstendig rammesøknad,
da de hadde tatt over de tidligere plantegningene. I denne rammesøknaden søkte de også om dispensasjon til å flytte boder som på de tidligere tegningene var i 5 etasje, ned i kjelleren. Denne
prosessen foregår per post eller elektronisk inn til kommunen. Hadde denne dispensasjonen vært
av en slik art at den ikke kunne godkjennes av kommunen, ville den blitt sendt videre til politisk
utvalg (figur 3.3). Dispensasjonen blir da vurdert av politikerne. Ofte så hopper søknaden over
leddet hos kommunen og den som søker snakker heller med en gang med politikerne. Grunnen
til dette er for å få godkjenningen raskere, samt for å kunne forklare seg på best mulig måte til
politikerne. Når dette skjer kan det virke som at de som sitter i kommunen føler seg trampet på og
at de blir frustrerte.

Figur 3.3: Politisk utvalg.

I rammesøknaden må det utarbeides en detaljert plan for blant annet avfallsplan, vann, avløp og
overvannshåndtering, samt brannvern. Disse skal utarbeides med tegninger i målestokk 1:100 eller
1:50. Det skal også være utarbeidet tegninger av fasader, uteområder med parkering og friarealer,
med oversikt over eksisterende og planert terreng, samt gjennomsnittlig terrenghøyde. Støttemurer
må være vist og søkt, kotehøyde, mønehøyde og gesimshøyde må også komme tydelig fram av
tegningene. Det må også foreligge tegninger med detaljerte planer innvendig for alle etasjene, også
kjeller. I disse må blant annet brannsikkerhetstiltak være vist. BAS Arkitekter AS lager skisser og
tegninger i A3 format og sender dette inn til kommune elektronisk i PDF utgave. Det må søkes
om tilslutning til sanitæranlegg, som gjøres via kommunens hjemmeside, der man kan hente ut en
særskilt tillatelse til vann og avløp. Avdelingen for vann, avløp, renovasjon og vei, benytter det
samme fagsystemet som avdelingen for byggesaker. De som behandler søknad for sanitær, sender
en tilbakemelding med notat i Acos Websak, så innarbeider de det i vedtaket.
Om byggetomten ligger nære riksvei, fylkesvei eller jernbanelinjer, må det søkes til disse
instansene. For vei er loven 15 meter fra fylkesvei og 50 meter fra riksvei. Tilslutning til vei blir
søkt av kommunen gjennom reguleringsplan for området, men om eventuell innkjørsel skal flyttes,
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må det sendes en søknad til Statens vegvesen, som er via brevpost. Søker får også svar på søknaden
via brevpost.
Saksgangen i en søknadsprosess for Askim kommune om nybygg av blokk med næringsbutikk Bygg og forvaltnings avdelingen i Askim kommune har mottatt en rammesøknad av BAS
Arkitekter AS på en ny boligblokk med næring/butikk lokale. Denne søknaden ble sendt via mail
slik at den kom automatisk opp i sakssystemet. På denne måten kan saksbehandler selv ta til
seg saken og deretter begynne å føre denne inn i saksbehandlingstiden, som er det første steget i
prosessen (se figur 3.4). Ved oppreiselse av en stor bygning som en boligblokk, har byggesaksbehandleren 12 uker på seg til å ferdigbehandle søknaden. Saksbehandlingstiden blir telt med antall
dager, ikke med antall virkedager. Det er kun de dagene som saken venter på behandling eller blir
arbeidet med, som blir telt. Det vil si at når byggesaksbehandleren sender svar om at noe mangler
av dokumentasjonen, eller at prosessen er godkjent og dette er sendt til søker, så stopper tellingen frem til saksbehandleren mottar ny dokumentasjon. Videre må saksbehandleren begynne å gå
igjennom sjekklisten for se om alle dokumenter er mottatt.

Figur 3.4: Steg en til syv.

Ved en rammebetingelse så trenger kun de ytre rammene kartlegges for å få godkjenning.
Hvis disse betingelsene er i henhold til reguleringsplanen, vil søker få beskjed om at søkeren kan
fortsette prosessen. Når saksbehandleren sender denne til søker, vil telleren for dager stoppe inntil
saksbehandler mottar nye dokumenter
I neste steg i kommunens prosess er det flere dokumenter som må behandles; søknad til Teknikk og beredskap angående sanitærabonnement skal være sendt. Er det andre instanser, som for
eksempel veivesenet som også skal ha mottatt søknad, skal også denne dokumentasjonen være
sendt. I dette steget i prosessen skal saksbehandleren gå igjennom at all dokumentasjon som står
i sjekklisten (figur 3.8) er mottatt . Hvis det er mangler må saksbehandler sende et svar angående
hva som mangler, hvis saken er komplett sender saksbehandler tillatelse til søker.
Neste steg er å oppdatere saksbehandlingstiden. Denne prosessen tar ca. to uker for saksbehandler å behandle ved store bygninger. Punkt 8-13 (se figur 3.5) er etterarbeid som saksbehandler
bruker maks en dag på. Det skal da bli laget et fakturagrunnlag som skal bli sendt til Teknikk og
beredskap og arkiveres i Web-sak. Videre må den nye bygningen bli matrikkelført, som vil si at
saksbehandleren legger inn byggpunktet med omrisset til bygningen, samt informasjon om bygningen. Dette blir kun lagret lokalt frem til bygningen er oppført. Før papirsaken legges i arkivet
skal alle journalposter bli avskrevet.
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Figur 3.5: Steg åtte til 13.

3.3.3

Søke arbeidstilsynet om fremtidig godkjent arbeidsplass

Får BAS Arkitekter AS godkjent rammesøknad, kan de søke om igangsettelse, men da må de
først ha sendt inn en forhåndsmelding til arbeidstilsynet for å få lov til å ha byggeplassen som
en arbeidsplass. Forhåndsmeldingen kan man sende elektronisk via Altinn. Det må også sendes
inn en søknad, med tanke på næringslokalene som skal bli benyttet etter at bygget er oppført.
Søknaden fra tiltakshaver skal dokumentere at rammene i bygget er utformet slik at arbeidsmiljøet
blir fullt forsvarlig. Det vil si at det fysiske arbeidsmiljøet til de framtidige arbeidsplassene, samt
drift og vedlikehold, er vurdert, og at kravet til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø blir ivaretatt. Det
ligger søknadskjema på arbeidstilsynet sine hjemmesider, men disse må man fylle ut og sende
per brevpost. Når arbeidstilsynet har mottatt søknaden, går de igjennom at alle krav er oppfylt i
henhold til arbeidsmiljølovens §18.9. Arbeidsmiljøloven §18.9 sier noe om krav til å søke om godkjenning for arbeidsplass på forhånd. Forskrifter utfyller hvilke krav som må oppfylles. I tillegg
ser de på faktorer særlig i forhold til arbeidsplassforskriftens kapittel to og tre, som er en detaljert liste over hvilke minstekrav en arbeidsplass må overholde. Dette er ting som brannsikkerhet og
rømningsveier, lyssetting, antall toaletter også videre. De bruker systemet Eforte for behandling av
søknader. Arbeidstilsynet har fire uker på seg til å behandle saken, dette i henhold til forvaltningsloven. Forvaltningsloven forklarer i all hovedsak hvordan personer som har forvaltningsansvar
skal behandle saker og hvilke restriksjoner de har. En restriksjon kan for eksempel være at de ikke
har lov til å treffe avgjørelser om vedkommende er i slekt med en av partene i saken. De sender
sitt svar både til søker og til kommunen, både når søknaden har mangler og når den er godkjent.

3.3.4

Søknad om igangsettelse

Når rammesøknad og søknad til arbeidstilsynet er godkjent, kan ansvarlig søker søke om igangsettelse. Søknad blir sendt til kommunen elektronisk eller per post. Før man søker igangsettelse er det
viktig å få belagt alle roller med ansvarsrett, dette er ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende og
ansvarlig utfører. Ansvarlig søker er BAS arkitekter AS, som er ansvarlig for hele prosessen. Ansvarlig prosjekterende vil være ansvarlig for å kontrollere at bygget blir bygget i samsvar med de
rammene som er satt i rammetillatelsen. Ansvarlig prosjekterende er det byggefirmaet som har ansvaret for selve bygget. Det er ansvarlig søker som har ansvar for å innhente de rollene som trengs,
blant annet bygg ingeniør, elektroingeniør, branningeniør også videre. Noen av de byggselskapene
som får tildelt ansvarlig utfører rollen, har enten samarbeid med, eller disse type rollene internt i
firmaet sitt.
Når kommunen mottar søknad om igangsettelse, kontrollerer de at rammesøknad er godkjent,
at alle ansvarsroller er besatt og at ansvarlig søker har innhentet godkjenning fra arbeidstilsynet.
Er alle punktene riktige, vil de sende ut en godkjenning, og byggeprosessen kan da bli påbegynt.
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Søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest

Er man ikke ferdig med alt til fristen, kan man allikevel søke midlertidig brukstillatelse, da på de
deler av bygget som er ferdigstilt. Kommunen har her tre uker på seg til å behandle søknaden. Noen
kommuner møter opp på byggeplass for å kontrollere bygget før de gir en midlertidig brukstillatelsen, dette er sjelden, men et eksempel er Ås. Det må leveres inn dokumentasjon med søknaden
som beviser at bygget er utført i henhold til rammevilkårene.
Når kommunen mottar søknad om midlertidig brukstillatelse, må saksbehandler sjekke VAAS BUILT tegningene, samt sjekke at gjennomføringsplan er oppdatert. Saksbehandler må i tillegg eventuelt sjekke at bygningen stemmer med de tillatelser som er gitt. Stemmer disse punktene (figur 3.6) kan man skrive ut en midlertidig brukstillatelse. Av etterarbeid må saksbehandleren føre inn den midlertidige brukstillatelsen i rapporten til byggesaken, registrere VA-arbeider i
“rørleggerarbeider”, som er kommunens oversikt over vann og avløpsrør. Her henter driftsassistenten informasjon for å oppdatere kommunens kart og oversikt. Deretter oppdateres matrikkelen
etter hvordan bygget faktisk har blitt bygd, samt at det sendes en kopi om midlertidig brukstillatelse til Teknikk og beredskap.
Når bygget er ferdigstilt kan ansvarlig søker søke om en ferdigattest. Her skal det dokumenteres at alt av arbeid er utført og fullstendig.

Figur 3.6: Steg 14 til 22.

Når kommunen mottar søknad om ferdigattest vil de begynne på det siste steget i prosessen (figur 3.7). Saksbehandler sjekker da først VA-AS BUILT tegningene og oppdatert gjennomføringsplan. Det er viktig at avfallsplanen blir sjekket og at avfallet har blitt håndtert på
den måten som er beskrevet tidligere i prosessen. Eventuelt sjekke om bygget fortsatt stemmer med tillatelsen, stemmer alle punktene kan saksbehandler skrive ut ferdigattest. Etter dette
må saksbehandler føre ferdigattesten inn i rapporten til byggesaken og registrere VA-arbeidet i
“rørleggerarbeidet” på nytt. En kopi av ferdigrapporten må sendes til Teknikk og beredskap og
saksbehandleren må oppdatere matrikkelen på nytt. Matrikkelen vil deretter bli sendt til den nasjonale matrikkelføingen som ligger i Hønefoss. Den nasjonale matrikkelføringen er en matrikkeltjener og -database med all informasjon om alle eiendommer i Norge. Så kan byggesaksbehandler
gi beskjed til arkiv om at saken kan avsluttes, der den så arkiveres digitalt i en database, samt arkivere papirsaken i arkivet, der alle saker blir arkivert på bruks- og gårdsnummer. I Askim har de
et historisk papirarkiv, der de har arkivert for mange generasjoner tilbake. Å ferdigstille behandlingen ved store saker som dette tar ca. 1-2 dager for saksbehandler. Til slutt vil det bli sendt et
godkjent vedtak til ansvarlig søker. Grunnen til at saksbehandler er så nøye med arkivering i hvert
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steg er blant annet arkivloven som plikter dem å ha arkiv, som er innrettet på en slik måte at dokumentasjonen er trygg for både samtid og ettertid. I tillegg sier arkivforskriften noe om standarder
på systemet (Noark-godkjent), der alle journalførte dokumenter skal lagres enten i papirform eller
elektronisk, disse skal arkiveres i hver sin arkivdel.

Figur 3.7: Steg 23 til 34.

3.4

Våre konklusjoner av søknadsprosessen ved denne byggesaken

Casen viser at kommunikasjon mellom leddene er mindre effektiv, ved at flere systemer som er
involvert ikke kommuniserer direkte med hverandre. Det sendes både brevpost og elektronisk post.
Når man skal signere, må man skrive ut, signere, for så å scanne det inn og sende det videre. Det
er kun i mellom avdelingen byggesak og avdelingen Vann, avløp, renovasjon og vei som hadde et
system som er samkjørt ved at Vann, avløp, renovasjon og vei kunne skrive et notat i Acos Websak
slik at Byggesak kan se at de har godkjent søknaden. Utenom dette er det ingen avdelinger som har
like applikasjoner eller applikasjoner som snakker med hverandre. Mange av de vi kontaktet, som
statens vegvesen, hadde ikke engang en elektronisk måte å håndtere søknader på og alle søknader
måtte bli sendt med brevpost.
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Figur 3.8: Sjekkliste.

Kapittel 4

Kommunereform og
kommunesammenslåinger
I dette kapittelet vil vi ta opp kommunereform i historisk perspektiv, for så å gå nærmere inn
på hver enkelt av kommunereformene som har vært, dette inkluderer også den som ble vedtatt i
2013, og hvilke endringer dette har medført i de tidligere reformene. Det vil også bli beskrevet på
et overordnet plan omkring de kommunesammenslåingene som har blitt gjennomført utenfor de
kommunereformene som har vært.

4.1

Kommunereform i historisk perspektiv

Betegnelsen for en kommune er et avgrenset område, samt et felleskap som har en viss selvstendighet i forhold til overordnede organer. Ordet kommune blir kun brukt i de nordiske landene,
mens ved internasjonalt bruk er kommune en av flere betegnelser på lokale, politiske enheter som
har ansvar for den lokale forvaltningen, samt tjenestestyringen. Dette kan variere etter hvor man
befinner seg i verden.
Tidligere ble kommunene kalt primærkommune og i dag har Norge 428 kommuner fordelt på
19 fylker. Betegnelsen kommune ble antakelig brukt så tidlig som i middelalderen, da kommune
ble brukt på byer som skaffet seg makt og fribrev fra overordnede føydalherrer. Senere i middelalderen var det flere byer som Italia, Frankrike, Tyskland og de nederlandske områdene som
klarte å skaffe seg makt slik at de kunne se bort fra øvrige myndigheter. Det ble også dannet løse
by sammenslutninger som Hansa forbundet for å øke friheten. Det var spesielt byer langs elvene
som ble en viktig hindring for kongemakten som forsøkte å bygge opp nye nasjonalstater etter
renessansen.
Italia og Tyskland er de som klarte å forsinke fremveksten betydelig. Tinglaget og byene i
Norge hadde en betydelig selvstendighet. Siden statsbyggingen var en suksess i de nordlige og
vestlige områdene i Europa, mistet Norge den selvstendigheten de hadde oppnådd etterhvert til
det stadig sterkere danske kongevelde. I 1687 kom Christian V’s norske lov som gjorde at det
lokale selvstyre mistet den siste rest av det lokale selvstyre. På landet ble de lagt under amtmannen
og fogden, mens i byene ble det magistraten som bestemte. Det ble en økende mobilisering i det
bredere lag av befolkningen på grunn av Stats- og nasjonalbyggingen i de nye nasjonalstatene.
På grunnlag av dette kom det krav om demokratisering av statene, som gav utslag i krav om et
videre lokalt selvstyre. I 1814 fikk Norge et begrenset nasjonalt folkestyre, som ble etterfulgt av
formannskapslovene som ble vedtatt i 1837. Det ble to forskjellige lover, en for byene og en for
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landdistriktene 1 .

4.1.1

Formannskapslovene 1837

I 1837 ble formannskapslovene laget, disse lovene er starten på den norske kommune inndelingen og det lokale selvstyre vi kjenner til i dag 2 . Ved valg skulle det være et formannskap og et
representantskap i hver herreds- og bykommune, disse skulle velges ut av urvelgere ved særskilt
valg. Det skulle være tre ganger så mange medlemmer i representantskapet, som i formannskapet
og halvparten av medlemmene gikk ut hvert annet år siden valget gjaldt for fire år av gangen 3 .
Det var ikke bare starten for kommunene, men også for fylkeskommunene som på den tiden ble
kalt amtskommune. 4 Den kirkelige inndelingen i prestegjeldet var i all hovedsak grunnlaget for
inndelingen til det lokale selvstyre som ble basert på kommunene som geografiske enheter.
Norge ble delt inn i 37 byer og 355 herreder som i alt ble 392 kommuner, 5 som er det laveste
antallet kommuner Norge noen gang har hatt.6 Byene og herreder ble hovedsakelig delt opp etter
lokale initiativ [Frisvoll og Almås, 2007].
Skillet mellom herreder(landskommuner) og bykommuner ble gradvis redusert, men det tok
mer enn 150 år før skillet var helt borte. På 1800-tallet og frem til 1930 økte antall kommuner
kraftig, og i 1930 hadde Norge 747 kommuner som er det høyeste antallet kommuner Norge har
hatt. I mellom 1837-1930 var flere av kommunene som ble opprettet sognkommuner, som formannskapslovene åpnet for. Sognkommunene kunne håndtere saker som omhandlet sitt sogn og
disse sakene økte på grunnlag av dette. Når det var valg til kommunestyre og formannskap ble
dette gjennomført sognvis i de kommunene som var etablert som sognkommuner. Sognkommuner
var begynnelsen til kommuneinndelingen i 1837-1930. Fra 1896 har medlemmene til formannskapet blitt valgt ut av blant annet kommunestyrets medlemmer. 7 Formannskapslovene ble ikke
kritisk vurdert før til 2.verdenskrig. På grunnlag av disse lovene ble de demokratiske prinsippene
fra Grunnlovene også gjeldene i lokalt styre. 8 Selv om det ikke hadde blitt gjort noe med formannskapslovene før krigen betydde ikke det at man ikke hadde tenkt at inndelingen av kommunene
hadde gått for langt. Men det var først i 1946 man kunne sette i gang en ny planleggingen av
kommunestrukturen.9

4.1.2

Schei-komiteen 1964

Schei-komiteen ble opprettet i 1964, det var fylkesmann Nikolai Schei som ledet komiteen. Komiteen la frem tre store innstillinger 10 på 18 bind. Disse bindene la grunnlaget for den nye kommuneloven i 1954, samt kommunereformen i 1966. 11
1

https://snl.no/kommune
https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/utviklingen-av-den-norskekommunestruktu/id751352/
3
https://snl.no/formannskap
4
https://snl.no/formannskap
5
https://snl.no/kommune
6
https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/utviklingen-av-den-norskekommunestruktu/id751352/
7
https://snl.no/formannskap
8
https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/utviklingen-av-den-norskekommunestruktu/id751352/
9
https://snl.no/kommune
10
https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/utviklingen-av-den-norskekommunestruktu/id751352/
11
https://snl.no/Nikolai Schei
2
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• I 1948 om opphevelse av sognekommunen
• I 1951, som ga de prinsipielle retningslinjer for komiteens forslag til ny kommuneinndeling
• I 1959 til 1962, som ga konkrete forslag til kommunereguleringer 12

En av de viktigste betingelsene for komiteen var at det skulle bli nye transportmåter, og overgangen fra sjø til landeveistransport skjedde raskt. Nå var det vei og bil som var det viktigste
bindeleddet i forhold til før som man hadde brukt fjorden. Det ble bygd veier og den norske befolkningen fikk bussruter og fergesamband, mens de lokale båtrutene ble lagt ned. 13 I 1947 ble
det opphevelse av ordningen med sognkommuner, dette var det første konkrete resultatet ifra komiteen. De fortsatte å jobbe med kommuneinndelingen utover 1950-tallet, og denne prosessen ble
gjennomført fra1960-1966 hvor kommunene ble redusert til 454 i 1967. 14 På grunn av kommuneinndelingen var det flere politikere i kommunene som følte at staten prøvde å overtrampe de siden
de var vandt med å bestemme selv 15 . Det var kun en av syv ordførere i Steinkjer-området som var
fornøyd med resultatet Schei-komiteen kom med, og han var kun enig i det som gjaldt hans egen
kommune 16 . Schei-komiteen vurderte alle kommunene i Norge og foreslo flere hundre sammenslåinger, de fleste ble gjennomført. Selv om de foreslo flere hundre sammenslåinger, så valgte de
også å stykke opp noen kommuner i biter som også ble tillagt nabokommuner. På grunn av dette
ble det skapt store bykommuner som resulterte i å lette byens vekst, som deretter slukte omkringliggende småkommuner 17 . Reduksjonen av kommuner var ikke alltid i samsvar med Stortingets
retningslinjer, oppdelingen var også svært ulik for de forskjellige fylkene og landsdelene. I 1967
ble disse oppdelingene opphevet siden inndelingene var basert på midlertidige bestemmelser 18

4.2

Forskjellige utvalg

Det har siden 1971 vært flere utvalg som har fått mandat om å evaluere og utrede kommunesammenslåinger i Norge, samt byområder. I 1971 ble Tallaksen-utvalget satt og de skulle vurdere
behovet for å dele noen av de sammenslåtte kommunene. Det var 21 kommuner som ble behandlet,
og Tallaksen-utvalget mente at det var kun tre kommuner som burde oppløses. Men ved Stortingsbehandlingen ble det flertall for oppløsning av ti kommuner. Delingen av disse kommunene ble
gjort i 1976-1977 og det ble da 11 nye kommuner.
I 1984 ble et nytt utvalg utnevnt, Buvik-utvalget. Utvalget skulle utrede de trange grensene bykommunene hadde. Kommunene ble redusert med seks, men Buvik-utvalget hadde kun med endringer for kommuneinndelingen for Horten, Tønsberg og Larvik. Tønsberg og Sem var enige om
en sammenslåing, men det var Kongen som vedtok sammenslåingen av de andre kommunene selv
om det var stor lokal motstand. Buvik-utvalget ble også oppnevnt i 1987 for å utrede andre byområder. Denne gangen vedtok Stortinget i store trekk de foreslåtte sammenslåingene, og de ble
gjennomført i 1992-1994. Kommunene ble ved denne sammenslåingen redusert med 13 kommuner.
12
https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/utviklingen-av-den-norskekommunestruktu/id751352/
13
http://www.t-a.no/nyheter/article8324131.ece
14
https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/utviklingen-av-den-norskekommunestruktu/id751352/
15
http://www.fylkesarkiv.no/en/node/5387
16
http://www.t-a.no/nyheter/article8324131.ece
17
http://www.t-a.no/nyheter/article8324131.ece.
18
https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/utviklingen-av-den-norskekommunestruktu/id751352/
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I 1989 ble enda et utvalg utnevnt, Christiansen-utvalget. Utvalget skulle utrede gjeldende kommune og fylkesinndeling, og legge frem forslag til generelle, prinsipielle retningslinjer for den
framtidige kommune og fylkesinndelingen. I 1992 la de frem sitt forslag hvor de hadde kommet
frem til at det var behov for en ny reform, spesielt når det gjaldt fylkesinndelingen. De mente at
Oslo og Akershus burde bli slått sammen, og la til grunn at kommunens virksomhet var knyttet
opp mot tjenesteproduksjon, samfunnsutbygging og demokrati. De utviklet 15 kriterier basert på
disse. Oslo kommune var negativ til fylkessammenslutningen, og når Stortinget behandlet meldingen ble de enige om at konkrete inndelingsendringer med tanke på samhandlingsproblemene i
hovedstadsområdet burde bygges på det lokale initiativet og deres enighet 19 .

4.3

Kommunesammenslåing

I tidsperioden 1960-1995 har det vært kommuneinndelinger to ganger, i den første ble ti tidligere
sammensluttede kommuner delt inn på nytt etter 21 delingsaker i Stortinget. Dette var på 1970tallet. Fra 1988-1994 ble åtte inneklemte byområder sammensluttet. Byområdene lå i kommunene
Fredrikstad, Hammerfest, Arendal, Hamar, Sarpsborg, Larvik, Tønsberg og Horten. 20
Stortinget vedtok i 1995 at kommunene kunne gjøre endringer i kommunestrukturen basert på
frivillige sammenslåinger. I denne perioden har det vært syv sammenslåinger hvor alle kommunene har vært enige om å slå seg i sammen. 21
• I 2002 slo Ramnes og Våle kommuner seg sammen til Re kommune. Dette var den første
sammenslåingen siden 1994 og på grunn av dette gjennomførte Departementet omfattende
evalueringer av sammenslutningsprosessen.
• I 2005 slo Bodø og Skjerstad kommuner seg sammen til nye Bodø kommune.
• I 2006 slo også Aure og Tustna kommuner seg sammen til nye Aure Kommune.
• Kommunene Ølen og Vindafjord slo seg sammen til nye Vindafjord kommune i 2006.
• I 2008 slo Kristiansund og Frei kommuner seg sammen til Kristiansund kommune.
• I 2012 slo kommunene i Nord-Trøndelag Mosvik og Inderøy seg sammen og beholdt navnet
Inderøy kommune.
• I 2013 hadde Harstad og Bjarkøy kommuner en sammenslåing og den nye kommunen beholdt navnet Harstad Kommune 22 .

4.4

Kommunereformen

Det har skjedd mye de siste 50 årene da den forrige kommunereformen var, og regjeringen ønsker
nå derfor å få enda større og mer robuste kommuner. Grunnen til dette er fordi kommunene må
19

https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/utviklingen-av-den-norskekommunestruktu/id751352/
20
https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/utviklingen-av-den-norskekommunestruktu/historikk/id751051/
21
https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/utviklingen-av-den-norskekommunestruktu/id751352/
22
https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/utviklingen-av-den-norskekommunestruktu/historikk/id751051/
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kunne ha den kraften de trenger for utfordringer i fremtiden, disse inneholder demografi, velferd
og kompetanse, samt evne til å utvikle gode og attraktive lokalsamfunn. 23 Derfor har de gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunesammenslåing og regjeringen ønsker å vise mer tillit til
lokalpolitikerne og gi kommunene mer handlingsrom. 24 Dette vil de gjøre ved å gi enkeltmennesker, familier, lokalsamfunn samt bedrifter muligheten til å bygge samfunnet fra bunnen av. Den
nye kommunereformen er laget slik at det skal styrke lokaldemokratiet og bedre tjenestetilbudene
til de som bor i kommunen. For at dette skal fungere optimalt er det viktig at inndelingen blir
utført riktig og at inndelingen vil fungere i flere tiår fremover [Regjeringen, 2015].
Regjeringens mål for en ny kommunereform er:
• Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Større kommuner med bedre kapasitet og
kompetanse vil legge til rette for gode og likeverdige tjenester over hele landet. Større fagmiljø vil gi mer stabile arbeidsmiljø, bredde i kompetansen og en bredere tiltaksportefølje,
særlig i små og spesialiserte tjenester.
• Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling. Kommunesektoren skal bli bedre i stand til å
løse nasjonale utfordringer. Reformen skal bedre forutsetningene for en styrket og samordnet lokal og regional utvikling i alle deler av landet både når det gjelder arealbruk,
samfunnssikkerhet- og beredskap, transport, næring, miljø og klima, og også den sosiale
utviklingen i kommunen. Det er ønskelig at kommunegrensene i større grad tilpasses naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner.
• Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner. Større kommuner vil ha større ressursgrunnlag og kan også ha en mer variert befolknings- og næringssammensetning. Det gjør
kommunene mer robuste overfor uforutsette hendelser og utviklingstrekk. Bærekraftige og
økonomisk robuste kommuner vil legge til rette for en mer effektiv ressursbruk innenfor
begrensede økonomiske rammer.
• Styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver. Større og mer robuste kommuner kan få flere oppgaver. Dette vil gi økt makt og myndighet til kommunene, og dermed økt lokalt selvstyre. Større kommuner vil også redusere behovet for interkommunale
løsninger. Færre og større kommuner som gjennomfører en velferdspolitikk i henhold til
nasjonale mål, vil redusere behovet for statlig detaljstyring. Kommunene vil slik få større
frihet til å prioritere og tilpasse velferdstilbudet til innbyggernes behov25 .
Det er departementet som presenterer fremdriftsplanen med milepæler og når reformen har
et sluttpunkt. De skal også presentere hvordan prosessen skal bli organisert, når det gjelder både
lokalt og regionalt 26

23

https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Hvorforkommunereform/id752904/
24
https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Hvorforkommunereform/id752904/
25
https://www.regjeringen.no/nb/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/Hvorforkommunereform/id752904/
26
https://www.regjeringen.no/contentassets/08781af7a94a495486bfcce05bcb0444/meldingsdel kommunereform og vedlegg.pdf

Kapittel 5

Utvalgte kommuner og organisasjoner
for analyse
I dette kapittelet vil vi ta for oss de forskjellige kommunene som har vært eller skal igjennom
en kommunesammenslåing. De forskjellige kommunene er Kristiansund, Stokke, Andebu, Sandefjord, Aure, Mysen, Trøgstad, Askim, Eidsberg, Skiptvedt, Hobøl, Spydeberg, Bjugn og Ørland. I
tillegg vil kapittelet ta for seg hvordan KS og NITO. Vi har vært i kontakt med alle disse kommunene, og har hatt samtaler og intervjuer med flere av de.

5.1

Kommuner som har vært igjennom en kommunesammenslåing:

Det har vært flere kommunesammenslåinger siden den siste kommunereformen, under følger et
lite utvalg av de som har vært igjennom en siden 2002.

5.1.1

Inderøy kommune

Inderøy og Mosvik i Nord-Trøndelag slo seg sammen i til en kommune 01.01-12, administrasjonen ligger nå på Straumen. Inderøy
kommune hadde 01.01-15 6770 innbyggere og et areal på 365km.
Den 16.12-09 vedtok Mosvik kommune å utrede en sammenslåing
med Inderøy. Et av motivene for sammenslåingen var at ⌧Fosensamarbeidet ikke hadde gitt de resultater Mosvik hadde håpet på, Figur 5.1: Kommunevåpenet til
og samhandlingsreformen og etableringen av et distrikts medisinsk Inderøy kommune.
senter på Ørlandet hadde kanskje vært siste dråpen i begeret for
Mosvik . 30. og 31. mai var det folkeavstemning i Mosvik og 58% av innbyggerne stemte ja for
en kommunesammenslåing med Inderøy. Den 09.03-11 ble det vedtatt at kommunen skulle hete
Inderøy kommune, samt at den nye kommunen skulle beholde det gamle kommunevåpenet med
fire flyndrer 1 . Steinkjer kommune drifter IT for Inderøy kommune.

1

://no.wikipedia.org/wiki/Inder%C3%B8y
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5.1.2

Kristiansund kommune

Kristiansund og Frei på Nordmøre slo seg sammen til en kommune 01.01-08, administrasjonen ligger nå i byen i Kristiansund.
Kommunen har et areal på 87,47km hvor 1,27km består av vann
og 86,2km av land. Kristiansund har fire store øyer og flere mindre
øyer, holmer og skjær. Sentrum er fordelt på tre øyer og 01.01-13
Figur 5.2: Kommunevåpenet til
var det 18002 innbyggere i kommunen. Byvåpenet deres har et bil- Kristiansund kommune.
de av en foss som man antar kommer fra det gammelnorske folskn
som betyr skjulested, siden deler av byen var på 1600-tallet et ladested som ble kalt Lille Fosen,
Fosen eller Fosna 2 .
Gruppen har vært i kontakt med flere som har jobbet med kommunesammenslåingen av Kristiansund og Frei. Petter Ingeberg som var prosjektleder ved sammenslåingen, jobber nå som prosjektleder for neste kommunesammenslåing. Petter Ingeberg videresendte all dokumentasjon han
hadde angående IKT som samlokalisering, utfordringer og milepæler i sammenslåingen, IKT tiltak, samlokalisering av IKT og arkiv, samt informasjon om den nye felles telefonløsningen. Gruppen kom også i kontakt med Arild Ovesen som har vært IT-ansvarlig siden 2011, og vi valgte å
intervjue han i intervju runde 2.

5.1.3

Aure kommune

Aure og Tustna på Nordmøre slo seg sammen til en kommune
01.01-2006, administrasjonen ligger i Aure. Kommunen har et
areal på totalt 643,93km hvor 624,79km er land og 19,14km er
vann. Kommunen har mange fjell, samt er rik på store og små
øyer og innbyggertallet til kommunen var på 3549 01.01-15. Kommune våpenet er basert på Tustnas gamle kommunevåpen med en Figur 5.3: Kommunevåpenet til
sølvfarget klippfisk 3 . Gruppen fikk kontakt med Ingunn O. Gol- Aure kommune.
men som er ordfører i Aure kommune, hun fortalte oss at alle kommunene på Nordmøre som er 11 kommuner samt to kommuner i Romdal har samarbeidet i flere
år om felles IKT-løsninger, som de i dag kaller IKT-Orkidé. Det etablerte samarbeidet gjorde at
de to kommunene allerede før sammenslåingen hadde flere felles fagsystem, og dermed gikk det
å samkjøre IT-løsninger ganske greit. Hvis gruppen har flere spørsmål ang IKT skal vi kontakte
Magne Tosetnes som fungerer i praksis som felles IKT-leder for begge kommunene i forkant av
sammenslåingen.

5.1.4

Vindafjord

Ølen og Vindafjord på Haugalandet slo seg sammen til en kommune 01.01.06 og administrasjonen ligger nå i Ølensjøen. Kommunene valgte å beholde navnet Vindafjord ved at Ølen beholdt
sentrumsfunksjonene. Folkeavstemningen for en kommunesammenslåing ble holdt 17.02-13 med positivt flertall fra begge de Figur 5.4: Kommunevåpenet til
daværende kommunene. Det ble laget et nytt kommunevåpen ved Vindafjord kommune.
sammenslåing hvor de valgte å videreføre noe fra begge de gamle
2
3

http://no.wikipedia.org/wiki/Kristiansund
http://no.wikipedia.org/wiki/Aure#fotnoteBefolkningskilde
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kommunevåpenene. Vindafjord er den 5. største landbruks-kommunen i landet målt etter husdyrhold, og har et areal på 620,44km, hvor 599,4km er land og 21,04km er vann. 01.01-15 var
innbyggertallet på 8765 innbyggere 4 .

5.2

Mulige kommunesammenslåinger

På grunn av den nye kommunereformen er det flere kommuner som nå muligens slår seg sammen
frivillig eller vil bli slått i sammen grunnet statlig press. Gruppen har valgt å skrive om de vi har
vært i kontakt med:

5.2.1

Indre Østfold

I indre Østfold er det seks kommuner som vurderer en kommunesammenslåing. Det er vedtatt å
utrede to hovedalternativer for mulige kommunesammenslåinger. Dette er enten en storkommune,
eller to kommuner. De kommunene det gjelder er Askim, Trøgstad, Eidsberg, Skiptvet, Hobøl og
Spydeberg. Det er fortsatt usikkert om det vil bli en storkommune eller om de deler seg inn i to,
eller består som de er.

5.2.2

Askim kommune

Askim kommune har siden formannskapsloven hatt sine kommunegrenser 5 og har et areal på 69,14km. 01.01-15 var det 15 513
innbyggere i Askim kommune. 6 Som nevnt over skal kommunen
utrede to muligheter for en sammenslåing, en stor kommune i Indre Østfold og den andre varianten med to kommuner i Indre Østfold. De har demokratisk arena, kvalitet på tjenestene, helhetlig og Figur 5.5: Kommunevåpenet til
Askim kommune.
samordnet samfunnsutvikling og myndighetsutøvelse som de viktigste fokusområdene ved en kommunesammenslåing. Sommeren
2015 er det meningen at kommunen skal vedta hvilke kommuner de skal slå seg sammen med,
hvor de skal bygge en ny kommune frem til våren 2016 som da skal bli et vedtak. 01.01-20 skal
den nye kommunen være i gang 7 .

5.2.3

Trøgstad

Trøgstad kommune har et areal på 204,49km hvor 187,88km er
land og 16,61km er vann og har en befolkning på 5346 per 01.0115. 8 Kommunen har opprettet en styringsgruppe som skal jobbe med et arbeidshefte for å vurdere fire roller ved en kommunesammenslåing. Disse rollene er tjenesteyting, myndighetsutøvelse,
samfunnsutvikling og demokratisk arena, og kommunen vil til- Figur 5.6: Kommunevåpenet til
Trøgstad kommune.
rettelegge for bred medvirkning fra innbyggerne i kommunen. De
mener det er viktig å avklare hvordan de på best måte skal løse
velferdsoppgaver, og hvordan utvikle lokalsamfunnet i fremtiden med tanke på om det blir bedre
4

http://no.wikipedia.org/wiki/Vindafjord#fotnoteBefolkningskilde
http://www.askim.kommune.no/kommunereformen.345782.no.html
6
http://no.wikipedia.org/wiki/Askim
7
http://www.askim.kommune.no/kommunereformen.345782.no.html
8
http://no.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B8gstad
5
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eller dårligere tjenester i en ny kommune. De vil utrede hvordan lokaldemokratiet blir, om det
vil bli billigere og mer effektiv drift i en ny kommune. Samt hvordan blir byråkratiet med en ny
kommune, blir det arealkonflikter med en ny kommunestruktur og blir det endrede forutsetninger
i en ny samfunnsutviklingen i en ny kommune. 9

5.2.4

Eidsberg kommune

Eidsberg kommune er en landbrukskommune og hadde den 01.0115 11 353 innbyggere og et areal på 235,91km. Eidsberg og Mysen
kommune var en kommune frem til 01.07-1920 og slått i sammen
til Eidsberg kommune igjen 01.01-1961 10 . I 1997 fikk Mysen bystatus og er kommunens sentrum, og kommunens administrasjon
ligger der 11 . Eidsberg kommune utreder tre muligheter ved den Figur 5.7: Kommunevåpenet til
Eidsberg kommune.
nye kommunereformen, Eidsberg som en del av en Østkommune,
sammen med Rakkestad, Marker, Trøgstad og eventuelt Rømskog
som en kommune. En storkommune ved at alle kommunene i Indre Østfold slår seg i sammen,
eller at Eidsberg består som en selvstendig kommune. Det første Eidsberg kommune skal vurdere
er om de står best alene eller om det er best å slå seg sammen med andre kommuner, og eventuelt hvilken kommunesammenslutning som bør utredes. Eidsberg går igjennom de samme punktene
som de andre kommunene i Indre Østfold som politisk arena, samfunnsutvikling, tjenesteutvikling
og myndighetsutøvelse. Eidsberg kommune vil ha en nettside hvor innbyggerne kan få tilgang til
sentrale dokumenter og kunne gi kommentarer, samt dialogmøter for næringslivet og innbyggerne
i kommunen for at disse partene skal bli hørt

5.2.5

Skiptvet kommune

Skiptvet kommune er en landbrukskommune som har et areal på
101,2km. og hadde 01.01-15 3731 innbyggere. Kommunevåpenet
har avbildet en lindorm som stammer fra et sagn om byens kirke 12 .
Skiptvet kommune har opprettet en arbeidsgruppe som skal utrede om Skiptvet skal fortsette å være en selvstendig kommune, om
man burde gå for en storkommune i indre Østfold eller om de skal Figur 5.8: Kommunevåpenet til
Skiptvet kommune.
slå seg i sammen med landkommunene eller kun noen av kommunene i Indre Østfold. Arbeidsgruppen har fullmakt til å vedta
eventuelle tilleggsutredninger i samråd med de andre kommunene i utredningssamarbeidet. Det
arbeidsgruppen skal komme frem til hva Skiptvet kommune er best tjent med av de forskjellige
sammenslåingsmulighetene 13 .

9

http://www.trogstad.kommune.no/troegstads-arbeid-med-kommunereformen.5659027-340290.html
http://no.wikipedia.org/wiki/Eidsberg
11
http://www.eidsberg.kommune.no/om-eidsberg.197833.no.html
12
http://no.wikipedia.org/wiki/Skiptvet
13
http://www.skiptvet.kommune.no/kommunereformen.344967.no.html
10
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Hobøl kommune

Hobøl kommune er delt opp i tre tettsteder Tomter, Knapstad og
Ringvoll. Kommunen har et areal på 140.39km og 5343 innbyggere 01.01-15. Hobøl kommune har også opprette en arbeidsgruppe
som skal utrede om kommunen skal fortsette å være en selvstendig kommune, eller om kommunen skal slå seg sammen med andre kommuner. Arbeidsgruppen skal videre drøfte Hobøl kommune Figur 5.9: Kommunevåpenet til
Hobøl kommune.
som tjenesteyter, myndighetsutøvelse, samfunnsutvikler og demokratisk arena. I april skal de ha et nytt møte med Askim, Spydeberg og Skiptvet, hvor kommunikasjonsstrategi mot befolkningen og innbyggermedvirkning står
på agendaen 14 .

5.2.7

Spydeberg kommune

Spydeberg kommune har et areal på 142km og en befolkning på 5692 per 01.01-15, de er den største vekstkommunen i indre Østfold. De er en av de største vekstkommunene i Østfold, hvis man bruker prosentvis befolkningsøkning
http://no.wikipedia.org/wiki/Spydeberg . Spydeberg har ennå ikke
oppgitt noe om kommunesammenslåingen på deres hjemmeside. Figur 5.10: Kommunevåpenet
til Spydeberg kommune.

5.2.8

Bjugn kommune:

Bjugn kommune er en jord- og skogbrukskommune som ligger i
Sør-Trøndelag og har areal på 383,77km og en befolkning på 4715
den 01.01-2015. Kommunen består nå av de tidligere kommunene Bjugn, Nes, Jøssund og en del av Stjørna kommune 15 . Det er
en mulighet for at Bjugn kommune nå skal slå seg sammen med
Ørland kommune. Gruppen fikk kontakt med Tor Langvold som Figur 5.11: Kommunevåpenet
til Bjugn kommune.
er rådmann i Bjugn kommune, han fortalte oss at Telemarksforskning har utredet sammenslåing mellom Bjugn og Ørland kommune, samt at PWC har laget en rapport om hvorfor resultatet fra folkeavstemningen ble som det
ble. De er nå syv kommuner som har et regionalt samarbeid, også om IKT som driftes av Rissa
kommune som en vertskommune.

5.2.9

Ørland kommune

Ørland kommune ligger øst for Bjugn kommune og har et areal på 72,52km, og en befolkning på
5183 den 01.01-15. Kommunen har tjenestesamarbeid med Bjugn kommune, og med seks andre
14
15

http://www.hobol.kommune.no/kommunereformen-i-hoboel-kommune.336138.no.html
http://no.wikipedia.org/wiki/Bjugn
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Fosen kommuner gjennom Fosen Regionrådet.

5.2.10

Stokke kommune:

Stokke kommune er også et tettsted i Vestfold som har areal på
118,36km med et innbyggertall på 11 506 den 01.01-15. Kommunen søkte sammen med Andebu og Sandefjord om en kommunesammenslåing den 06.02-15, og har begynt å utarbeide hvordan de
skal utføre kommunesammenslåingen 16 . Gruppen har vært i kontakt med Lars Joakim Tveit som er rådmann i Stokke kommune. Figur 5.12: Kommunevåpenet
Han sendte oss utredningen politikerne har avklart, og sendt inn til Stokke kommune.
sammen med en kort søknad og en kort saksfremstilling. Videre
forteller han at IKT-spørsmål ikke ble drøftet når det ble bestemt at søknaden skulle sendes, og
at dette er noe de bare må finne en løsning på, da IKT-spørsmål ikke kan stå i veien for en kommunesammenslåing. De vil begynne med IKT-spørsmålene fremover. Disse er imidlertid store, og
mange utfordringer må løses. I Vestfold er det et interkommunalt selskap som heter Gigafib, hvor
blant annet Andebu og Stokke er deleiere. Selskapet bistår med infrastruktur mellom kommunene, og selskapet er ikke åpent for private kunder. I Sandefjord er det kommunalt eide Sandefjord
Bredbånd som server kommunen med infrastruktur. Selskapet er også leverandør til mange private
kunder. Hvordan de skal ha kommunal infrastruktur fremover er et stort spørsmål.

5.2.11

Andebu kommune

Andebu kommune har et areal på 185,91km. og er en jord- og
skogbrukskommune. Den 01.01-15 hadde Andebu kommune 5860
innbyggere 17 . Gruppen har vært i kontakt med Stein Rismyhr som
er rådmann i Andebu. Vi fikk da beskjed om at så langt har arbeidet
og sammenslåingen vært basert på overordnede prinsipper (intensjonsavtale). Arbeidet med konsekvenser for drift og organisering Figur 5.13: Kommunevåpenet
av tjenester er ikke påbegynt. Rismyhr mener at IKT vil være et til Andebu kommune.
tema som det må jobbes med, siden kommunene nå har ulike leverandører og organisering av IKT- struktur.

5.2.12

Sandefjord kommune

Sandefjord kommune har et areal på 121,07km. og er derfor ikke
den største kommunen når det gjelder areal, men når det gjelder
innbyggere har Sandefjord siden 2012 vært den største kommunen
i Vestfold. Sandefjord kommune hadde per 01.01-15; 45 281 innbyggere 18 . Sandefjord kommune har søkt sammen med Andebu
Figur 5.14: Kommunevåpenet
og Stokke om å slå seg i sammen til en kommune.
til Sandefjord kommune.

16

http://no.wikipedia.org/wiki/Stokke
http://no.wikipedia.org/wiki/Andebu
18
http://no.wikipedia.org/wiki/Sandefjord
17
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Organisasjoner:

Gruppen har valgt å ta kontakt med NITO og KS for å få mer
utdypende informasjon om emnet.

5.3.1

NITO:

NITO har statistikk over hvordan IKT-sjefer i kommunen ser på samarbeid/sammenslåing. De jobber en del med temaet samfunnspolitikk, og har sendt oss en rapport om “produktivitet i bruk av
IKT”, som viser at det er nødvendig med organisatoriske endringer for å høste produktivitetsforbedringer. De har også henvist oss til en nettside som viser statistikken. NITO gav oss tips om at
vi bør se om det var tiltak politikerne både nasjonalt og kommunalt burde være oppmerksomme
på.

5.3.2

Kommunesektorens organisasjon:

KS har et forprosjekt om digitalisering og de sendte oss også en rapport som er skrevet av Kartverket som ble lagt frem for SKATE i slutten av november. I telefonsamtalen anbefalte han oss å
kontakte Sandefjord, Andebu og Stokke, Gran og Linner, samt Dovre og Lesja. Disse kommunene
skal muligens igjennom en kommunesammenslåing, og noen av de har kommet langt når det gjelder planlegging. Videre forteller han at det ofte er vanskelig å få konkrete svar, da det varierer mye
og er upløyd mark. For KS er det viktig at kommunereformen ikke bare er teknisk, men en mulighet for å tenke nytt med tjenester, bli bedre, med mer utvikling og at man må tenke nyskapende.
KS leverer et program som heter KommIT, dette er felles for alle kommune. Dette er ikke ferdige
systemer, men er små programmer og krav til kommunene. De har ikke funnet en langsiktig plan
ennå, men det er bestemt at denne planen skal være klar i løpet av året. De ønsker å få til at all
post i kommunene på sikt skal gå til sikker digital post.

Kapittel 6

Kunnskapsgrunnlag
Dette kapittelet vil ta for seg den teorien som vil bli brukt som teoretisk plattform. I den første
delen av dette kapittelet vil gruppen ta for seg temaer som omhandler den organisatoriske siden.
Dette er temaer som blant annet ledelse, endringsledelse, organisasjonskultur- og struktur, læring,
kommunikasjon og innovasjon. Den siste delen vil omfatte det tekniske aspektet som ITIL, ITstyring, arkitektur, IKT, digitalisering, strategi, skytjenester og outsourcing.

6.1

Organisasjonsteori

I følge Jacobsen og Torsvik er organisasjon et sosialt system som er bevisst konstruert for å løse
spesielle oppgaver og realisere bestemte mål.”[Jacobsen og Thorsvik, 2013, s. 18].
Organisasjonsteori beskriver hvordan organisasjoner fungerer, samt hvorfor de fungerer som
de gjør i dag. Målet innenfor organisasjonsteori er å belyse hvordan ulike ting kan utføres på
en bedre måte, eller hvordan en organisasjon kan skape noe nytt. Spørsmål som ”hvordan har
Apple klart har å oppnå så stor suksess?”Organisasjonsteori kan ved bruk av modeller, begreper
og kategorier hjelpe til med å få forståelse, forklaring og forbedring[Jacobsen og Thorsvik, 2013,
s. 16].

6.1.1

Organisasjonsstruktur

De ulike kommunene som skal slå seg sammen har ulike strukturer. Dette vil si at hver kommune har definert hvordan oppgaver skal utføres, grupperes samt koordineres. Videre er det definert
hvordan beslutningsmyndighet skal fordeles mellom ledere og ansatte i kommunen[Jacobsen og Thorsvik, 2013,
s. 70].
I en hver organisasjon har man en organisasjonsstruktur som definerer hvordan organisasjonen
fordeler arbeidsoppgaver, grupperer og koordinerer, samt hvem som bestemmer hva og hvordan
forholdet mellom ledere og medarbeidere skal være. Å utforme organisasjonsstrukturen er en av
de viktigste bestemmelsene en leder gjør i en organisasjon. Strukturen deles opp i tre generelle effekter på atferd, spesialisering som vil si at en medarbeider jobber med samme oppgave og
fokuserer kun på denne arbeidsoppgaven. Ved å spesialisere sine ansatte oppnår man å øke effektiviteten og produktiviteten i bedriften, samt at den ansatte øker kompetansen på sitt område. Ved å
bruke organisasjonsstrukturen som et virkemiddel til koordinering, oppnår man å kunne koordinere flere ansattes sine atferd for å løse oppgaver og realisere mål som en ansatt ikke kunne ha gjort
alene. Den tredje effekten er å få stabilitet i atferden, ved å gi den ansatte faste arbeidsoppgaver og
rutiner, slik at de ansatte vet hva de kan forvente av organisasjonen [Jacobsen og Thorsvik, 2013,
43
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s. 70,71]. Ved å bruke IKT er det mange som mener at man får bort de tradisjonelle tankene
om struktur, strategi, oppgaver, størrelser og teknologi ved å oppnå en organisatorisk revolusjon.
Dessuten at man oppnår at kommunikasjonen innad i organisasjonen blir lettere ved å bruke email
som kommunikasjonsnettverk. Organisasjonen oppnår da å bli en flatere organisasjon, samt at
man ikke har bruk for alle mellomnivåer. Ved å bruke IKT i organisasjonen oppnår man å fremme utviklingen av det globale nettverket, som omhandler spesialisering og koordinering imellom
organisasjoner, som igjen gjør at det er mulig å utvikle og implementere prosjekter på en mer
effektiv måte[Jacobsen og Thorsvik, 2013, s. 116-118].
Utvikling av tillit, trygghet, tilhørighet og trivsel Ved sammenslåing av flere ulike kommuner
er samarbeid et viktig nøkkelord for å få til en vellykket sammenslåing. En kommune er en kompleks struktur og består av flere roller med ulike identiteter. Ved å få til et vellykket samarbeid
på tvers av kommunene, vil man blant annet kunne skape en gjensidig respekt, forståelse og tillit
til hverandre. Man vil oppnå økt formålstjenlig gjennomsnitt av ansatte, samt at de ulike medarbeiderne ser samarbeid som en egeninteresse. Det kan bidra til bedre deltakelse på ulike nivåer,
utvikling av klare definerte roller og policy- og retningslinjer. Videre vil kommunikasjonen bli mer
åpen, og man vil oppnå en delt visjon. Dyktig lederskap, oppnå tilstrekkelig finansiering, ansatte,
material og tid vil også være noen av suksessfaktorene for samarbeid. I ettertid vil man kunne se
en historie av godt samarbeid i samfunnet[Torgersen og Steiro, 2009, s. 196],

6.2

Ledelse

Ledelse er i dag en sentral faktor for å kunne forklare hvorfor noen organisasjoner gjør det bra,
og andre dårlig. Parallelt med dette er det klart at forskjellige utfordringer for ledere er på vei
til å forandres. Dette med tanke på utfordringer knyttet til utvikling av informasjon- og kommunikasjonsteknologi. Endringene blir raskere og i stadig mer komplekse omgivelser, dette har sin
forankring i globalisering og internasjonalisering av markedskonkurransen.
Ledelse har mange definisjoner, en av de som er mest brukt er at ledelse er en spesiell adferd
som mennesker utviser i den hensikt å påvirke andre menneskers tenkning, holdning og atferd.
Når ledelse utøves innenfor en organisasjon, vil formålet være å få mennesker til å arbeide for å
kunne realisere fastsatte mål, bidra til å motivere de til å yte mer, og ikke minst få de til å trives i
arbeidet. Definisjonen nevnt ovenfor har tre aspekter innenfor ledelse:
• Ledelse består av en rekke handlinger som utøves av en eller flere personer.
• Hensikten med ledelse er å få andre mennesker til å gjøre noe. Igjen kan ledelse knyttes til
påvirkning, som vil bidra til at ledere kan skape ønsket adferd hos sine medarbeidere.
• Ledelse skal bidra til at enhver organisasjon skal kunne nå sine mål. Ledelse er målrettet,
og skal bidra til å lede medarbeiderne til organisasjonens målsetninger.
[Jacobsen og Thorsvik, 2013, s. 416].

6.2.1

Endringsledelse

Når en kommunesammenslåing blir en realitet kan det innebære at flere kommuner blir til en.
Disse kommunene er ulike på flere måter, et eksempel kan være at de har forskjellige identiteter,
har ulike politiske aspekter, ulike kommunestrukturer, har forskjellig IKT-styring- og strategier
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for å nevne noe. Ved en sammenslåing må omfattende endringer til, avdelinger skal fusjoneres,
ansatte blir omplassert og får kanskje nye arbeidsoppgaver, ny ledelse blir til samt at mange andre områder må planlegges. Endring vil være et viktig tema i denne oppgaven da sammenslåing
handler mye om dette området. De siste 30 årene har nasjonalstaten møtt på flere utfordringer som
har gjort at de har mistet monopol i serviceproduksjonen[Busch, , s. 13]. To av disse er ideologi
og teknologi. Begge har resultert i radikale endringer og skapt strategiske utfordringer. Det dreier
seg om utfordringer innen globalisering og internasjonalisering, IKT-revolusjon og kompetanse,
samt nye forhold mellom stat og marked[Busch, , s. 21]. Når det gjelder IKT, har bruken av det
blitt sentralt i offentlig forvaltning, og den skaper nye kanaler for å synliggjøre og få tilgang til
bedrifts-, produkt- og tjenesterelatert informasjon. IKT skaper også nye forum for kommunikasjon
av ideer og holdningsskapende virksomhet og nye kanaler for distribusjon av varer og tjenester.
Dette betyr at det stilles større krav til og behov for kompetanse innen området[Busch, , s. 23].
Dessuten bidrar den stadig økende globaliseringen til å redusere politisk autoritet i landet.
Hva er endring? Endringer kan bestå av forskjellige forhold;
• Endring av oppgave, teknologi og/eller mål og strategi. Dette betyr at en organisasjon finner nye måter å utføre allerede eksisterende oppgaver på, enten ved ny teknologi eller ved
justering av mål og endrer litt på strategien som finnes.
• Endring av struktur i organisasjonen, dette vil medføre endringer i hvordan arbeidsoppgaver
deles opp og koordineres.
• Endringer i organisasjonens kultur, som kan påvirke og endre organisasjonens grunnleggende antakelser, normer og verdier.
• Det kan være endring i organisasjonens demografi, som vil resultere i rekruttering av nye
medarbeidere, eller at ansatte leverer inn oppsigelse.
• Endringer i forskjellige prosesser som for eksempel i kommunikasjon, beslutninger og læring
vil også være viktig forhold.
Innenfor organisasjonsendring har forskning vist at endring kan variere i forskjellige dimensjoner. Her skilles det mellom radikal og inkrementell endring. Ved radikal endring vil det innebære
at en organisasjon bryter med tidligere praksis, for eksempel å anskaffe en ny type personell, eller
ved å implementere en ny type struktur(utforskende læring). Inkrementell endring er når en organisasjon bygger på det de allerede har, og heller forbedrer, samt raffinere prosessen på en stegvis
måte(utnyttende læring).
En annen dimensjon som er meget sentral er hvorvidt en endring kan betraktes som planlagt eller hierarkisk styrt prosess. Dette innebærer endringer som en organisasjon gjør for å forbedre en situasjon, eller for å tilpasse seg til en situasjon som de tror vil oppstå. Disse endringene er et resultat fra intensjonelle handlinger. Planlagte endringer har ofte en nær relasjon
til strategisk ledelse, hvor man er opptatt av å tilpasse organisasjonen til forandringer i omgivelsene. Forandringer kan for eksempel være nye forretningsmodeller eller ny informasjons- og
kommunikasjonsteknologi[Jacobsen og Thorsvik, 2013, Kap. 11].
Endringer og endringsstrategier Når man skal gjennomføre endringer er det spesielt tre områder
man må tenke på, og lage strategier til;
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• Effektivitetsperspektivet som er en fremtidig ledelsesmodell med innhold av økonomiske
og faglige gevinster, også kalt støttefunksjoner i det kommunale.
• Brukerperspektivet som vil si at man ikke skal redusere tilbudene, til noen av brukerne i
kommunen. Man må på lang sikt redusere kostnader ved å bedre ressursutnyttelsen og igjen
øke servicen utad.
• Organisasjonskultur og arbeidssosiale forhold med de mål at man ikke minker gode verdier
og andre trivselsfaktorer av betydning[Busch, , s. 159].

Ved sammenslåinger blir flere enheter slått sammen til en, samt at ny organisasjonsstruktur og
styringsparadigme skal innføres. Dette gjør det nødvendig å skape en ny felles identitet, samt nye
handligsplattformer[Busch, , s. 165]. Det vil ved radikale endringer være mange aktører man må
forholde seg til, alt fra kommunenes ledelse, til ansatte i offentlige institusjoner og de som er
ansatt til å drive prosessen. Rammene man må holde seg innenfor er alt fra strategiske, politiske
til kulturelle[Busch, , s. 167].
Strategisk endringsledelse Strategisk ledelse er ledelsesaktiviteter som har den hensikt å utvikle det grunnlaget en organisasjon er bygget på. Dette gjøres ved å fokusere på kontinuerlig
tilpasse og endre eksisterende strategi[Busch, , s. 169-170]. Ledelse må ha en forståelse, aksept og
forpliktelse for organisasjonens nøkkelinteresser, og vise hensyn til de visjoner og strategier som
skal følges. Oppgaver de må forholde seg til er; kommunikasjon og informasjonsarbeid, visjon,
omstillingsavtaler som demper utenom faglig motstand, tidsaspekt med klare konkrete tidsfrister,
samt skape en entusiasme blant medarbeidere[Busch, , s. 273-274].
Usikkerhet Usikkerhet vil ofte være fremtredende ved endringer - frykten for det ukjente. Et
eksempel kan være at ansatte blir usikre på endringer de ikke har kjennskap til. Dette kan være
endringer på blant annet rutiner, andre arbeidsoppgaver, ny ledelse, tap av identitet og kanskje tap
av sosiale bånd. Hverdagen med trygge rammer mot en ny arbeidshverdag fylt med usikkerhet vil
være en utløsende faktor for å planlegge for det ukjente [Jacobsen og Thorsvik, 2013, s. 392-394].
Graden av usikkerhet vil være relativt stor ved større endringer, og spesielt når disse endringene påvirker i lang tid. Graden av usikkerhet vil være varierende i forhold til klarhet i årsak og
sammenhengen med virkning. Man identifiserer ulike beslutningsprosesser ut i fra de typene usikkerhet man står ovenfor. I situasjoner der man har klare, felles mål og sammenheng mellom årsak
og virkning, vil det være grunnlag for å benytte en analytisk-rasjonell tilnærming. Om man ikke
er enige om målet, vil en politisk tilnærming være aktuell, og makt og oppbygging av samarbeidsformer vil være sentrale elementer. Hvis målene er klare, men sammenhengen mellom usikkerhet
og virkning ikke er det, vil en intuitiv tilnærming være nødvendig. Her vil det være en prosess
med prøving og feiling [Roos et al., 2010, s. 162], se figur6.1. Ved endringer er det viktig å få innsikt i forbedring og effektivisering av eksisterende produksjon. Organisasjoner bør se etter bedre
løsninger kontinuerlig, slik at varer og tjenester kan produseres billigere, med økt kvalitet på en
mer effektiv måte.
Innovasjon: Organisasjoner som lykkes i å utvikle nye produkter eller tjenester, vil kunne oppnå
en stor fordel i konkurransen med andre. Videre må organisasjonen hele tiden tenke på en kontinuerlig forbedring av det eksisterende i tillegg til innovasjon. Dette kan for eksempel være ta i bruk
ny teknologi for å imøtekomme en ny utfordring. Dette vil kunne bidra til å effektivisere.
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Figur 6.1: Årsak og virkning ved usikkerhet.

Legitimering: Å forstå endringer vil være en nøkkelfaktor til å kunne forstå hvordan en organisasjon kan klare å tilordne seg et institusjonelt press.Når en moderne organisasjon endrer seg,
endrer de krav og forventninger til organisasjonen seg, deretter må organisasjonen endre seg for å
kunne oppnå legitimitet.
Motstand og konflikt: Når en organisasjon er i endring, vil dette ikke bare berøre ledelsen,
men også medarbeiderne. Det kan medføre at organisasjonen vil møte motstand og konflikter fra
medarbeiderne. Dette kan være grunner som at de ikke ønsker endring eller ikke ser behovet for
en endring. På kort sikt kan dette medføre konflikter, uenigheter og forhandlinger.
Hovedutfordringen for organisasjoner vil være å harmonere behovet for å kunne ivareta den
daglige driften, samt behovet for å nyskape og tilpasse seg nye krav som måtte komme [Jacobsen og Thorsvik, 2013,
s. 384-385].
Motstand mot endring Endringer bringer som oftest med seg mye motstand, spesielt når nye
endringer følger på tidligere endringer. Den samlende effekten ved gjentatte endringer vil være
stress og frustrasjon, som igjen vil bidra til svekkelse av oppslutningen om endringene[Jacobsen og Thorsvik, 2013,
s. 391].
Hvordan håndtere destruktiv motstand mot endring Motstand mot endring trenger ikke å
relateres til noe negativt, i stedet kan en organisasjon bruke dette til å ta viktige valg som vil kunne
bidra til å lykkes i å realisere sine organisasjonsmål. I sin helhet vil motstand kunne åpne opp
for debatt, som vil gi verdifull informasjon samt innspill om forhold som ikke er tenkt på. Videre
vil motstand bidra til å kunne tilpasse og justere strategier for endring. På en annen siden kan
motstand være destruktivende, ved at grupper i organisasjonen kjemper for sine særinteresser i
stedet for å se organisasjonens beste. For å få til en vellykket endringsprosess i en organisasjon,
er man nødt til å håndtere destruktiv motstand. Det er flere tiltak en organisasjon kan gjøre for å
håndtere motstand mot endring:
• Gå tidlig ut med saklig informasjon om hva som er situasjonen, og hvorfor det er nødvendig
å gjennomføre endringen
• Involvere medarbeiderne i beslutningsprosessene, dette er for å kunne redusere usikkerheten, avklare misforståelser og fremme oppslutning om endringene
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• Utvikle positive relasjoner og bygge tillit som bidrar til å akseptere endringene, prosedural
rettferdighet ved tiltak som skal gjennomføres bidrar til å fremme oppslutning om endringene
• Utnytte behov og forventninger hos medarbeiderne som blir berørt, og gjennom kommunikasjon fremme en erkjennelse på sammenfallende interesser i at endringene blir vellykket
[Jacobsen og Thorsvik, 2013, s. 395-396].

6.2.2

Kommunikasjon

Kommunikasjon er også et viktig nøkkelord som må være godt forankret i toppledelsen, slik at
medarbeidere og innbyggerne vet hva som skal skje i forhold til en sammenslåing. Jacobsen og
Thorsvik betegner kommunikasjon som limet”, det som holder organisasjonen sammen og skaper
blant annet mening og samhold.
I nyere tid har kommunikasjon blitt en enda viktigere faktor for organisasjoner, dette på bakgrunn av stadig ny utvikling av teknologi , endring i arbeids- og samfunnsliv samt nye måter å
organisere virksomheter på. En nøkkelfaktor i enhver velfungerende organisasjon er effektiv kommunikasjon. Det holder ikke at organisasjoner produserer effektivt, men de må også være i stand
til å følge de raske endringene som skjer i markedet, og andre forhold i omgivelsene som har stor
betydning for virksomheten. Videre vil dette kreve at organisasjonen må innhente informasjon om
hva som skjer, og ha evnen til å kommunisere og bruke den informasjonen de får.
Kommunikasjon kan defineres i organisasjoner “som en kontinuerlig prosess der medarbeiderne opprettholder og forandrer organisasjonen gjennom å kommunisere med individer og grupper
av mennesker internt og eksternt.” Tradisjonelt vil man kunne si at kommunikasjon har fokus på
overføring av informasjon mellom personer eller grupper6.2. Videre kan det argumenteres for at
kommunikasjon ikke bare er relatert til overføring av informasjon, men overføring av ideer, holdninger og følelser mellom individer og grupper [Jacobsen og Thorsvik, 2013, s. 278-280].

Figur 6.2: Kommunikasjonsprosess.
1

Det finnes også andre former for kommunikasjon i organisasjoner, de blir delt opp i vertikal
kommunikasjon og horisontal kommunikasjon. Kommunikasjon mellom ledere og andre underordnede på ulike hierarkiske nivåer i en organisasjon blir kalt for vertikal kommunikasjon. Videre
er det gjort forskning på denne type kommunikasjon ved at kommunikasjonsproblemer som kan
oppstå når informasjon kommuniserer nedover eller oppover i flere hierarkiske nivåer. På grunn
av flere ledd hvor kommunikasjonen blir videresendt, kan informasjonen ofte bli fordreid.
1
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Vertikal kommunikasjon Oppover er hovedproblemet at hierarkiet undertrykker kommunikasjon og sosial samhandling mellom underordnede og overordnede. I et hierarki som fungerer bra,
vil ledere på toppen kun konsentrere seg om den viktigste informasjonen.
Horisontal kommunikasjon Har sitt fotfeste i kommunikasjon innenfor formelle organisatoriske enheter, for eksempel innen og mellom forskjellige avdelinger. I en avdeling har medarbeidere
kontakt med andre som jobber med like eller tilsvarende oppgaver, og som har lik status på et
hierarkisk nivå. Forsking viser til at det er en mer bred kommunikasjon innen og mellom en formell organisasjonsenhet enn det er mellom ansatte mellom ulike organisasjonsenheter. En annen
faktor vil være samme kompetanse med lik utdanning, snakke samme språk, felles symboler samt
muligheter for å kunne kommunisere uten misforståelser.
Ekstern kommunikasjon Det er viktig å få med seg de ulike gruppene i samfunnet når store
endringer skal skje. For å bidra til en vellykket sammenslåing er ledelsen nødt til å få med seg
innbyggere. Ved å benytte ulike informasjonskanaler kan ledelsen nå et bredt spekter, når viktig
informasjon skal ut til innbyggerne.
Ved å ha god kommunikasjon utad vil en organisasjon sikre sitt omdømme, ofte kalt virksomhetskommunikasjon. En organisasjon kan ta i bruk flere kanaler til å kommunisere med ulike
aktører. Blant annet kan en organisasjon benytte tradisjonell markedsføring ved å informere ved
bruk av lokalavisen, eller benytte organisatorisk markedsføring som vil gi et bilde av organisasjonen. Ved aktiv bruk av sosiale medier kan organisasjonen publisere informasjon, og inngå dialog
med ulike grupper[Jacobsen og Thorsvik, 2013, s. 299-300].

6.2.3

Kultur i organisasjoner

Før en kommunesammenslåing vet medarbeiderne hva de har, men usikkerheten om hva de kan
miste og hva de kan få er viktige faktorer som står i fokus. Ved å gå nærmere inn på hvordan organisasjoner virker og hvordan mennesker på ulike måter samhandler, betegnes det som et kulturelt
perspektiv.
Kulturen til en organisasjon utvikles innenfor en organisasjonsmessig sammenheng og er en
viktig faktor for at organisasjonen skal oppnå suksess, og blir betraktet som et viktig strategisk
fortrinn for å bli sterkere i konkurranse mot andre konkurrenter. For å oppnå en god kultur er det
er viktig at man legger vekt på de fem generelle effektene på adferden til de ansatte. Det hevdes at
de vil ha sterke effekter på ansatte:
• Tilhørighet og felleskap
• Motivasjon
• Tillit
• Samarbeid og koordinering
• Styring
[Jacobsen og Thorsvik, 2013, s. 126-128].
De organisasjonene som legger vekt på disse punktene oppnår som oftest å være mer effektive
enn de organisasjonen med svakere kulturer innad. Men det er da viktig å se på den faktiske
adferden og ikke hvordan adferden skal være med tanke på hvordan den formelle strukturen er satt.
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Ansatte kan selv utforme felles meninger og holdninger som gir utslag på hvordan den faktiske
kulturen er, selv om dette går imot strukturen som organisasjonen har satt. Organisasjonskultur
har i følge Edgar Schein noe med følelser å gjøre da disse påvirker hvordan en ansatt gjør seg opp
meninger om hvordan handlingsmønsteret er i organisasjonen. Schein nevner også at kulturen i
bedriften er så lenge de ansatte i bedriften mener den er riktig, og at den utvikles mens man lærer
å mestre problemene med eksterne forhold, samt med intern integrasjon. Det er videre viktig å
tenke på at den kulturen som er i organisasjonen er den kulturen som vil bli lært til nye ansatte
av de andre i gruppen for å kunne tilpasse seg arbeidstilværelsen. Det er tre kulturelle nivåer i en
organisasjonskultur:
• grunnleggende antakelser
• verdier og normer
• artefakter
Disse tre faktorene påvirker hverandre på samme nivå, ved at de grunnleggende antakelsene
former de verdiene og normene en ansatt får, samt at verdiene og normene skaper artefaktene som
igjen former de grunnleggende antakelsene til en nyansatt[Jacobsen og Thorsvik, 2013, s. 131137].

6.2.4

HRM og motivasjon

Når mennesker skal gjennom store omveltninger, er det viktig at de blir involvert i hele prosessen.
Ledelsen må motivere sine ansatte for å få de til å yte best mulig. HRM - Human Resource Management (HR), kort sagt tiltak for å tiltrekke seg, utvikle, motivere og holde på sine ansatte. Dette
begrepet er viktig i en slik sammenslåingsprosess. Tjenesteyting har blitt stadig viktigere, ferdigheter og kunnskap fra ansatte i en organisasjon vil utgjøre den viktigste kapitalen for ledelsen.
HRM er sentralt på den måten for å tiltrekke seg, samt utvikle og holde på denne arbeidskraften
- human kapital. Dette dreier seg om personer med en bestemt type kunnskap, ferdighet og kompetanse; hvordan skaffe dem og utvikle dem[Jacobsen og Thorsvik, 2013, s. 240]. HRM-systemet
skal ivareta ansattes behov og ønsker, og det vil være et system som bidrar til å øke organisasjonens
effektivitet. Ved et god HRM-system vil man oppnå:
• Motivasjon
• Operative fordeler
• Økonomiske resultater
• Varige konkurranse fortrinn
• Et godt arbeidsliv
[Jacobsen og Thorsvik, 2013, s. 241].
Organisasjonen må foreta en seleksjon ved å utføre en jobbanalyse for å kartlegge hvilke kompetansebehov de har innad i organisasjonen på IKT-området[Jacobsen og Thorsvik, 2013, s. 246].
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HR og arbeidsmiljøloven Når store endringer på en arbeidsplass skal tre i kraft, vil dette påvirke
i stor grad de ansatte. Ansatte er beskyttet av arbeidsmiljøloven, og de ulike endingene bør ikke
gå på de ansattes bekostning. Det er arbeidesgivers ansvar at arbeidsmiljøloven blir overholdt.
Arbeidsmiljøloven har som formål for blant annet å bidra til at ansatte får et inkluderende arbeidsliv, likebehandling i arbeidshverdagen, arbeidmiljøet skal bidra til en helsefremmede samt
en meningsfylt arbeidssituasjon, hvor trygghet mot både psykiske og fyskiske skadevirkninger.
Arbeidsforholdet skal kunne tilpasses den enkeltes forutsetninger og livssituasjon 2 .
Tiltak for å motivere ansatte Det finnes en rekke teorier om hva som skal til for å motivere
mennesker, men det finnes få teorier hvorav teorien er direkte beskriver av hva en organisasjon
kan gjøre for å motivere. En organisasjon kan bruke ulike typer av belønningssystemer som en
motivasjonselement, dette kalles for forventningsteori. Forventnigsteori antas i følge Jacobsen og
Thorsvik at for å yte må vilje og motivasjon være tilstede. Dette oppstår når et menneske forventer
at muligheten til å oppnå noe, en belønning man ønsker seg[Jacobsen og Thorsvik, 2013, s. 248249].

6.2.5

Identitet

Begrepet identitet brukes ved flere aspekter, for eksempel kan en organisasjon ha en identitet, hvor
ansatte i organisasjonen har sin identitet og innbyggerne i samfunnet har en annen. Identitet skaper
tilhørighetsfølelse, og er med på å fremme en vellykket kommunesammenslåing. Interkommunal
identitet vil være grunnlaget i fundamentet for en vellykket sammenslåing [Frisvoll og Almås, 2004].
Personlig identitet betegnes som at et individ er unikt, for eksempel utseende og holdninger.
Den andre formen er sosial identitet hvor individer samhandler i et fellesskap, dette kan for eksempel være i forskjellige grupper. Personlig og sosial identitet utfyller hverandre og må ses i
sammenheng, dette betyr at de er avhengig av hverandre3 .
Gjennom tidene har organisasjonsidentiten blitt sett på som relativt stabil, og en varig funksjon
i organisasjoner. I organisasjoner kan identitet og læring observeres gjennom et psykodynamisk
perspektiv. Brown og Starkey innsnevrer dette psykodynamiske perspektivet og benytter Argyris sin teori om double loop”, hvor han tar utgangspunkt i fem definisjoner som omhandler de
forsvarsmekanismer for individets ego;
• Fornektelse, kan bidra til økt selvtillit, men har store implikasjoner for læringsprosessen.
• Rasjonalisering, kan ved at man rettferdiggjør sine handlinger, gi individene en følelse av at
en feil handling er nødvendig, og dermed stagnere fremdriften i læringen.
• Idealisering, kan gi høyerestilte individer i en organisasjon mer makt og dermed hemme
arbeidet og læringen.
• Fantasi manifesterer seg i organisasjoner gjennom myter, historier, vitser, sladder og kallenavn. Dette kan skje på måter som er destruktivt for den individuelle organisasjonen.
• Symbolisme representerer en organisasjon, og kan gi underbevisstheten til individene midler
til å håndtere angst, og vedlikeholde selvtilliten. På den andre siden gir den restriksjoner på
evnen til å oppfatte og behandle informasjon på en måte som fremmer læring.
2
3

http://www.arbeidstilsynet.no/lov.html?tid=78118
http://ndla.no/nb/node/65716
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I et psykodynamisk perspektiv bidrar disse fem definisjonene å forsterke individets ego. Dette
vil også i stor grad kunne gjelde organisasjons identitet. Individer er ikke først og fremst motivert
til å lære, dette på grunn av at nye området som individet ikke har mestret. Dette kan bidra til få en
følelse av angst, om en føler “påtvungen” identitetsendring. Sosial interaksjon med andre er med
på å forme identiteten til et menneske, og via denne interaksjonen få bekreftelse på at man er den
man tror. Identiteten som oppstår fra den interaksjonen, prøver individet å ta vare på den samt få
et eieforhold til den([Brown og Starkey, 2000]).

6.2.6

Læring

Brown og Starkey mener at ved organisasjonslære bør man arbeide hardt etter å integrere nye
perspektiver, og at disse perspektivene har til oppgave å utfordre allerede eksisterende ideer, kunne
utvikle nye rutiner og utvikle nye perspektiver. Disse perspektivene er: Individer, organisasjoner,
ledelsesutvikling, strategisk ledelse og kultur([Brown og Starkey, 2000]).
I løpet av de 10 siste årene har læring utviklet seg til en av de mest sentrale temaene i
organisasjons-litteraturen. Grunnen til at dette har blitt en så viktig faktor er at utviklingen innenfor informasjonsteknologi, globalisering og internasjonalisering av markeder. Organisasjoner
må nå lære seg å bli innovative og mestre omstillinger for å overleve i markedet.
Når en organisasjon har flere mennesker som lærer og organisasjonen handler etter den nye
kunnskapen vil det si at dette er en organisatorisk læring. Det er da flere individer som lærer,
ikke bare et individ i en organisasjon. Organisasjoners absorptive kapasitet har fokus på hvordan
organisasjoner utvikler og utnytter kunnskap internt i organisasjonen.
James G. March skilte kunnskap inn to typer kunnskap. Utnyttelse der man bruker de ressursene man har til rådighet ved å for eksempel forbedre rutiner innad i organisasjonen i isteden for å
implementere noe nytt, og utforskning der organisasjonen lærer noe helt nytt.
Det er viktig at en organisasjon tenker nytt. Det er også viktig at en organisasjon tar vare på det
gamle de har som er bra, og utarbeider dette når det trengs. Det er viktig at organisasjonen ikke får
tunnelsyn, men ser viktige endringer i omverden slik at de klarer å følge med den teknologien som
er til dags dato. Innovasjon i en bedrift ved å introdusere noe nytt i en organisasjon kan betraktes
som en spesiell type læring. Man skiller mellom to typer innovasjoner, radikal og inkrementell.
Radikal innovasjon er når man kaster den gamle metoden, for så å begynne på en ny metode. Mens
inkrementell innovasjon går ut ifra den gamle metoden, men at man gjør forbedringer på denne.
Peter Senge har utviklet en sentral teori om lærende organisasjoner, han mener at forutsetningen ligger i at det på ledelsesnivå utvikles en bevisst læringsstrategi for hele organisasjonen, som
er forankret i systemtenkning[Jacobsen og Thorsvik, 2013, s. 364-373].

6.3

Innovasjon i offentlig sektor

Det er mange sider ved begrepet innovasjon, men i denne oppgaven tar gruppen utgangspunkt i
det som omhandler offentlig sektor. Den nye kommunereformen legger opptil at kommunene får
en gylden mulighet til å bli mer innovative.
Universitetets- og høgskolerådet definisjon på innovasjon: “Innovasjon er nye eller vesentlig
forbedrede produkter, tjenester eller prosesser som tas i bruk og som gir økt verdiskaping og/eller
samfunnsnytte” 4 . Eller sagt på en annen måte, “å fornye eller utvikle noe nytt, som gir verdi for
4

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/innovasjon/uhrs definisjon pa innovasjon
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virksomhet, samfunn eller innbyggere. Formen er eksperimenterende og løsningen er ikke kjent
på forhånd”5 .
Innovasjon i offentlig sektor har til hensikt å skape merverdi for samfunnet, dette ved at man
må se på bedriftsøkonomisk resultater og samfunnsøkonomiske fordeler. Det man kan oppleve
som samfunnsøkonomisk lønnsomt vil ikke alltid være bedriftsøkonomisk lønnsom og omvendt. I
offentlig sektor vil formålet med innovasjon være både å kunne skape sosial og økonomisk verdi.
Ved sosial verdi kan det for eksempel være å utvikle bedre tjenester ved bruk av IKT for borgerne.
Et eksempel på økonomisk verdi kan være å øke inntekter samt spare utgifter6 .
Utfordringer Innovasjon kan også by på utfordringer i form av uforsigbarhet. Organisasjoner
må vurdere risikoen, og at det vil være krevende både for organisasjonen og enkeltmennesker. Ved
å skape noe nytt gir ofte kognitive, moralske samt interessemessige utfordringer, sammen med
dette vil det være økonomisk krevende 7 .

6.3.1

Beslutninger i offentlig sektor

Beslutningsprosesser er en del av organisasjonens daglige aktiviteter, og kan varierer fra store og
små beslutninger, med forskjellige konsekvenser se figur6.3. Det kan være beslutninger som ny
strategi, utstyr og lignende. Beslutninger handler ofte om effektivitet, et eksempel kan være at en
kommune tilbyr et bedre helsetilbud enn nabokommunen på grunn av at de tar forskjellige valg.
Det er viktig å forstå hvorfor organisasjoner er i stand til å ta et bedre valg enn andre. Dette går
parallelt med hvor rasjonell en organisasjon opptrer. Et kjennetegn på formelle organisasjoner er
godt konstruert er hvordan mål, strategier samt strukturer utformes. Nøkkelen for hvordan de får
dette til ligger i beslutningene[Jacobsen og Thorsvik, 2013, s. 306].

Figur 6.3: Beslutningsprosess.
8

Beslutninger ved bruk av IKT IKT har hatt stor betydning for hvordan organisasjoner utformes. Dette spesielt med tanke på at IKT delen har betydd mye for kommunikasjon og koordinering
på tvers av tid og sted, som igjen har bidratt til evolusjon av virtuelle organisasjoner og team. Organisasjoner henvender seg til kunder via internett. Et eksempel er en diskusjon på hvorvidt data
fra andre nettsteder som Facebook, kan kjøpes for å kunne tilpasse sin markedsføring direkte til
enkeltpersoner. Videre vil beslutninger om markedsføring bli mer automatisert, samtidig bli mye
mer tilpasset den enkelte. I situasjoner hvor beslutninger ikke lar seg automatisere, har IKT en
viktig rolle innenfor “systemer for beslutningsstøtte” eller “ekspertstøtte” Disse systemene har
som hensikt å gi beslutningstakerne bedre innsikt, og bli i bedre stand til å fatte gode beslutninger.
5

http://www.difi.no/veiledning/innovasjon/hva-er-innovasjon
http://www.difi.no/veiledning/innovasjon-i-offentlig-sektor
7
https://snl.no/innovasjon
8
http://okonomistudentene.blogg.no/1259923616 organisasjonsteori j.html
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Systemer som dette gjør informasjon tilgjengelig, og vil bidra til å bestemme hva som er viktig og
uviktig informasjon [Jacobsen og Thorsvik, 2013, s. 323-325].

6.4

IKT og digitalisering

I IKT-aspektet ved en kommunesammenslåing vil nøkkelord som forenkling være sentralt. Å forenkle handler om gi større frihet og valgmuligheter til enkeltmenneske, kunne ta bort unødvendig
byråkrati samt kompleksitet. En annen side er å forbedre, som vil omhandle kvalitet og det å heve
kompetansen, samt se til at kompetansen blir benyttet der den trengs mest. Dette bidrar til at de
offentlige tjenestene blir bedre. Kunne fornye er også en viktig side ved digitalisering, her handler
det om å arbeide smartere, samhandle bedre samt ta i bruk de forskjellige mulighetene IKT gir 9 .
Digitalisering finnes i alle tjenesteområdene i en kommune, når en kommunesammenslåing
blir en realitet vil det oppstå digitale konsekvenser på alle områder. I forskjellig grad er systemene
integrert med nasjonale fellesregistre samt løsninger, også innad i kommunene. Jo mer digitalisert
en kommune er, desto mer avhengig er brukerne av at systemene virker. Ved en kommunesammenslåing vil det kunne medføre omfattende omlegginger av kommunenes systemporteføljer, og
systemer de har vil være regulert av omfattende og ofte ikke et alltid sammenfallende regelverk.
Videre er det ikke en selvfølge at flere systemer av lik karakter kan slås sammen, dette på bakgrunn av at like systemer kommer fra forskjellige leverandører. For eksempel er det ofte forskjeller
innenfor det juridiske, og tekniske utfordringer som vil kunne bety at ved en ny kommune må det
etableres løsninger på nytt10 .

6.4.1

Arkitektur

DIFI – (Direktoratet for Forvaltning og IKT) - skal på et overordnet nivå sørge for elektronisk
samhandling i og med offentlig sektor. For å sikre at de fremtidige IT-løsninger passer sammen og
kan benyttes i sammenheng, har DIFI utarbeidet syv arkitekturprinsipper. Ulike prinsipper om tjenesteorientering samt interoperabilitet, en overgang fra en monolittisk arkitektur til en tjenesteorientert arkitektur.”Det er obligatorisk for statlige virksomheter å bruke prinsippene ved utvikling
av nye IT-løsninger eller ved vesentlige endringer av eksisterende løsninger. Dersom det etter en
helhetlig vurdering er klare ulemper eller utilsiktede konsekvenser ved å følge enkelte av prinsippene i det konkrete prosjektet, kan de prinsippene det gjelder fravikes. Fraviket må begrunnes.” DIFI 11
IT-arkitektur I offentlige virksomheter skal felles IT-løsninger sees i sammenheng i en størst
mulig helhetlig arkitektur. Ved det offentlige, har virksomheter tilgang til flere ulike felles ITløsninger, som kan benyttes om virksomheten skal utvikle brukerrettede digitale tjenester. Disse
blir betegnet som felleskomponenter.
Det er en rekke sentrale felleskomponenter som blir benyttet i samfunnet i dag. Disse er for
eksempel ID-porten, Altinn, Matrikkelen og Folkeregisteret. I tillegg finnes det tilgang på felles
IT-løsninger som en virksomhet kan ta i bruk direkte i deres oppgaveløsning. For utenom felleskomponentene vil den felles arkitekturen igjen bestå av felles offentlige arkitekturprinsipper samt
9

https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/digitalisering-i-offentlig-sektor/id744782/
http://www.ks.no/tema/Samfunn-og-demokrati1/Folkevalgtportalen/Kommunestruktur/KS-arbeid-medkommunereformen/Om-digitalisering/
11
http://www.kith.no/upload/5846/oeyvind aassve.pdf
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6.4. IKT og digitalisering

55

forvaltningens felles IT-standarder12 .
Standarder I en felles offentlig IT-arkitektur, er standarder et viktig element. Standarder er blant
annet avgjørende for å kunne sikre god samhandling mellom offentlige virksomheter og i samhandlingen med innbyggerne samt næringsliv13 .
Sammenhengen mellom virksomheten og arkitekturprinsippene Ved å ha felles arkitektur
innenfor offentlig sektor, vil det også innebære å ha en felles virksomhetsarkitektur i offentlig
sektor. DIFI anbefaler at felles arkitekturprinsipper inngår i en slik arkitektur. Å forvalte samt
videreutvikle de overordnede arkitekturprinsippene vil være DIFI sitt ansvarsområdet. Oppgaven
med å konkretisere og innarbeide de overordnende arkitektur prinsippene inn i sin egen arkitektur
vil være den enkelte sektor og virksomhet sitt ansvar.
Målgrupper Det er i all hovedsak virksomhets- og IT-arkitekter som har de overordnede arkitekturprinsippene. Denne målgruppen skal se til at prinsippene blir konkretisert samt innarbeidet
i virksomhetens egne retningslinjer og prinsipper. Videre skal de sørge for at disse blir en del av
virksomhetens arkitektur. Fagansvarlige som eier eller forvalter ulike digitale tjenester må også
kjenne til prinsippene, disse gjelder også for de som skal utvikle nye digitale tjenester. Primært
skal fagansvarlige forholde seg til virksomhetens egne retningslinjer og prinsipper, på denne måten
blir de overordnede arkitekturprinsippene ivaretatt[for forvaltning og IKT, 2012].

6.4.2

Virksomhetsarkitektur

Virksomhetsarkitektur handler om hvordan en virksomhet er organisert, hvordan de ulike arbeidsprosessene er satt sammen samt hvordan IT-løsninger utnyttes. En slik arkitektur er bestående av
prinsipper, metoder og modeller som sammen beskriver dette i en helhet. En godt beskrevet og
omforent virksomhetsarkitektur har som hensikt blant annet at enkeltløsninger realiseres i en helhetlig sammenheng og ikke hver for seg. Formålet her vil være å sikre en god sammenheng mellom
ulike arbeidsprosesser og IT-løsninger, samtidig å unngå at det vil etableres informasjonssystemer
som ikke kommuniserer sammen, eller siloer. IT-arkitektur handler om hvordan IT-systemer er
konstruert opp ved hjelp av komponenter og relasjoner mellom disse, og utgjør en delmengde av
virksomhetens helhetlige arkitektur.
Hvorfor virksomhetsarkitektur? For å kunne optimalisere IT-investeringer i forhold til forretningsstrategi og virksomhetsprosesser, kan det tas i bruk redskap for å sikre størst mulig forretningsdrevet, helhetlig og langsiktig utvikling av IT-porteføljen. Dette vil være et felles verktøy for
en virksomhet og IT, for å levere endringer. Arkitekturen skal være et redskap for å optimalisere
IT-investeringer i forhold til forretningsstrategi og virksomhetsprosesser, for å sikre en mest mulig
forretningsdrevet, helhetlig og langsiktig utvikling av IT-porteføljen. Der er et felles verktøy for
virksomhet og IT for å levere endringer. Også et redskap for å nå en riktig balanse mellom ITeffektivitet samt innovasjon i virksomheten. Det er også hensiktsmessig å bruke arkitekturen som
et verktøy for å kunne kommunisere overordnede mål, design og sammenhenger til forskjellige
typer av interessenter slik at alle jobber i samme retning. Virksomhetsarkitekturen skal bidra til å
etablere de prinsipper, standarder og retningslinjer som forbedrer kvaliteten, samt sikrer konsistens og samhandling mellom ulike systemer på tvers av prosjekter og initiativer. Og den forenkler
12
13

http://www.difi.no/veiledning/ikt-og-digitalisering/it-arkitektur
http://www.difi.no/veiledning/ikt-og-digitalisering/standarder
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kontroll og oppfølging av forskjellige prosjekter for å kunne sikre samsvar med visjon og retningslinjer. Kan gi økt levetid på systemer på grunn av at systemene har større fleksibilitet og
tilpasningsevne ved endring i forretningsbehov. Videre vil den gi en beskrivelse av arbeidsdeling
mellom komponenter, og applikasjoner og kan øke gjenbruk av de eksisterende komponenter14 .
Felles arkitektur og overordnede arkitekturprinsipper I offentlig forvaltning blir det håndtert
et mangfold av oppgaver, samt at de ulike virksomhetene har særegne behov, men også en rekke
felles behov. For å ivareta sine oppgaver trenger de også å samhandle med hverandre. Med en felles
arkitektur vil det bli lagt til rette for samhandling på tvers av de ulike virksomhetene, i tillegg vil
det bidra til å understøtte felles behov ved å legge til rette for gjenbruk av felleskomponenter i
offentlig sektor. Prinsippene skal fungere som et sett med felles retningslinjer for alt arbeid med
IT i offentlig sektor15 . For kommunal sektor er prinsippene anbefalte16 .

6.5

De syv prinsippene for god arkitektur

Det er syv overordnede prinsipper, besluttet av regjeringen, som skal fungere som et sett med retningslinjer. Disse felles arkitekturprinsippene er hovedsakelig for arbeid med IT i offentlig sektor.

6.5.1

Tjenesteorientering

Ved utvikling av IT-løsninger, er det funksjonalitet og ytelsesnivået som skal være hovedhensynet.
Der IT-tjenester er nødvendig for å understøtte hele eller deler av flere ulike arbeidsprosesser, skal
disse identifiseres.
Prinsippet skal bidra til å understøtte strategisk, effektiv og kostnadseffektiv bruk av IT. Dette gjøres med hensyn til hvilke tjenester som blir levert av en komponent i stede for hvordan en
komponent er bygd sammen. På bakgrunn av dette vil det oppnå til å kutte ut siloer, innad i egen
virksomhet eller på tvers av offentlig sektorer, som igjen legger til rett for gjenbruk. Komponenter
kan være nasjonale felleskomponenter, sektorvise felleskomponenter eller virksomhetsspesifikke
komponenter. Om det blir lagt til rette for gjenbruk av ulike tjenester og komponenter i virksomheter samt på tvers av offentlig sektor, bidrar tjenesteordnings prinsippet til en raskere og mer
kostnadseffektiv utvikling av de ulike elektroniske tjenestene der det er hensiktsmessig.
Når IT-løsninger blir etablert eller videreutvikles, er det hensiktsmessig at virksomheten har en
tilnærming som sikrer helhet, samt sammenheng med virksomhetens oppgaveløsning ved at dette
legges til grunn. Om IT-løsningene og de bestående komponenter er godt nok modularisert, løst
koblet og benytter av veldefinerte grensesnitt, vil virksomheten ivareta prinsippet som omhandler
tjenesteordning. Ved videreutvikling eller etablering av nye IT-løsninger kan virksomheten ivareta
gjenbruk ved å:
• Se an om det eksisterer andre IT-løsninger eller komponenter som kan gjenbrukes
• Vurdere hvorvidt hele IT-løsningen eller enkelte av komponentene har relevans for andre
deler av offentlig sektor.
14
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Interoperabilitet

Virksomheten og dens IT-løsninger skal når det trengs, kunne samhandle med andre relevante
virksomheter og deres IT-løsninger på et hensiktsmessig nivå.
Interoperabilitetens prinsipper har til hensikt å bidra til å legge til rette for en effektiv informasjonsflyt, samt kvalitetssikre at den samlede IT-utviklingen i staten støtter godt opp under
ulike arbeidsprosesser og regelverk, både innad i den enkelte virksomhet og på tvers av offentlige
virksomheter. Prinsippet skiller mellom tre forskjellige typer interoperabilitet:
Organisatorisk interoperabilitet Innebærer samordning av ulike arbeidsprosesser, avtaleverk
samt endringer av de organisatoriske forhold som vil være nødvendig for samhandling
Semantisk interoperabilitet Sier noe om meningsinnholdet for informasjonselementene som
utveksles og avklares
Teknisk interoperabilitet Dette vil si å kunne bruke de tekniske standarder som legger til rette
for veldefinerte grensesnitt, overføringsprotokoller og formater.
Det er en forutsetning for interoperabilitet at det ikke foreligger noen juridiske begrensninger
for samhandlingen. Juridiske vurderinger er også sentrale, som en del av både organisatorisk og
semantisk interoperabilitet.
Ved etablering eller utvikling av IT-løsninger skal det alltid kartlegges og vurderes hvorvidt
der er behov for blant annet samhandling, og de ulike konsekvensene det vil ha for organisatorisk,
semantisk, og teknisk interoperabilitet. Behovet for fremtidig samhandling bør også vurderes. For
å oppnå god samhandling, er det nødvendig å ta hensyn til alle de ulike delene av interoperabilitet.
Det er opp til enhver virksomhet å bestemme hvilke deler som skal vektlegges og hvor mye som
vil være situasjonsbestemt.
Vurderingstemaene under er et utgangspunkt for vurderingene:
• Organisatorisk interoperabilitet: Mål, roller, ressurser, ansvar og kravs rett må bli tydeliggjort og avstemmes. Dersom virksomheter er involvert i samhandlingen, må regelverk,
finansieringsmodell og driftsavtaler bli gjort rede for.
• Semantisk interoperabilitet: Det skal avstemmes med et bestemt regelverk for begreps- og
informasjonsmodeller. Dette for å oppnå harmonisering av ulike begreper,od skal ikke ikke
overstyre lovgivers intensjon. Et felles begreps- og informasjonsmodeller innfor et bestemt
samhandlingsområdet bør vurderes koordinert.
• Bruk av forvaltningsstandarder og åpne standarder: Innenfor offentlig sektor skal en referansekatalog for IT-standarder legges til grunn når det kommer til valg av organisatoriske,
semantiske og tekniske standarder. Om denne ikke gir anvisning på aktuelle standarder, skal
åpne standarder benyttes.

6.5.3

Tilgjengelighet

Tilgjengelighets prinsippet vil si at ulike elektroniske tjenester skal være tilgjengelig for brukere
til enhver tid. Det skal være lett å finne frem til, og det skal være brukervennlig og universell
utformet. Tilgjengelighet skal legges tilrette, ved at de elektroniske tjenestene skal være gode og
brukerrettede, samt sørge for at de er tilgjengelig for alle når behovet er der til en hver tid. Dette
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skal sørge at det er mulig for dem å ta tjenestene i bruk. Videre skal tjenestene kunne brukes av
alle typer brukergrupper, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne og ved ulike kultur bakgrunner. Tjenestene skal være utformet slik at ingen brukergrupper opplever å bli diskriminert. Dette
prinsippet er særlig rettet mot allmenheten.
De elektroniske tjenestene som omhandler allmenheten skal være i tråd med diskrimineringsog tilgjengelighetsloven og annet relevant regelverk. Parallelt med dette skal det tas med i betraktning ved etablering av nye elektroniske tjenester:
Valg av standarder: Ved valg av standarder i offentlig sektor skal det legges til grunn en referansekatalog for IT-standarder samt forskrift som omhandler IT-standarder i offentlig forvaltning.
Om det fremkommer at denne ikke gir anvisning på aktuelle standarder, skal åpne standarder benyttes.
Kanalvalg: Den aktuelle tjenesten skal være tilgjengelig på ulike kanaler. Tjenesten skal være
tilgjengelig på de kanaler som for eksempel PC, mobiltelefon og lignende som er relevant og
egnet, men skal likevel være forutsigbar og gjenkjennelig.
• Publisering: Det skal være enkelt for brukerne å finne frem til de ulike elektroniske tjenestene, samt at det ikke skal være en forutsetning at brukerne skal være kjent med hvordan
forvaltningen er organisert
• Språktilpasning: Språket skal være tilgjengelig uansett målgruppe på alle tilgjengelige tjenester.
• Åpningstid: Elektroniske tjenester som er tilgjengelig skal baseres på brukerens behov.
Tilgjengeligheten kan være uansett tid på døgnet, fastsatte tider på døgnet eller ved bestemte
tider av året, for eksempel selvangivelsen. Saksbehandling inngår ikke under denne type
tilgjengelighet.
• Teknologiuavhengighet: For å bidra til å sikre samsvar mellom tjenesteutforming og brukerbehov samt ulike bruksmønstre, skal det vurderes å ta i bruk relevante brukergrupper i
forbindelse med utvikling, testing og implementering. I den grad det er mulig bør tjenestene
være teknologi- og plattform uavhengig, dette vil bidra til at det ikke vil stilles krav om bruk
av bestemte løsninger eller produkter for å kunne ta i bruk tjenestene.

6.5.4

Sikkerhet

Ved sikkerhet skal IT-løsningen og informasjon behandles med utgangspunkt i formelle og risikobaserte krav, beskyttes mot eventuelle brudd på konfidensialitet, integritet samt tilgjengelighet.
Prinsippet om sikkerhet har som oppgave å sikre at offentlige IT-løsninger blir etablert og
driftet på en god og sikkerhetsmessig måte. Samtidig skal informasjon og tjenester være elektroniske tilgjengelig for de med behov og/eller har rettigheter til disse. Sikkerhetsprinsippet har
som hensikt å bidra til å styrke offentlig virksomheters kompetanse, organisering, kultur og regelverksetterlevelsesevne rundt informasjonssikkerhet. Prinsippet er en viktig forutsetning for å
bidra til å opprettholde tilliten til offentlig sektor. Blant annet utledes av eForvaltningsforskriften,
personopplysningsloven, sikkerhetsloven og ulike regler i forhold til taushetsplikt.
Når det etableres en elektronisk tjeneste skal den bli definert til et gitt sikkerhetsnivå - klassifisere, dette på grunnlag av risikoanalyse. Tjenesten må bli bygd slik at sikkerhetsnivået kan endres
etter behov. Det er viktig at sikkerhetsnivået blir dokumentert. Dermed blir det tydeliggjort for den
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som benytter løsningen,slik at bruker/de vet hvilke krav som er oppfylt. Det skal oppfylles krav i
forhold til konfidensialitet, informasjon må beskyttes på en tilfredsstillende måte mot innsyn fra
uvedkommende. Videre skal integritet være ivaretatt, informasjon må være godt nok sikret mot
utilsiktede samt ved urettmessige endringer. Det skal være mulig å spore hvem som har utført
endringer og tidspunkt for når dette ble foretatt.
I forhold til informasjon, skal dette være tilgjengelig i de tidsperioder som er bestemt, og også
innenfor de rammer som er besluttet for hvem som har tilgang til gjeldene informasjon. Deretter
må tilgangsstyringen ha en balanse mellom de tjenstlige behov, samt behovet for konfidensialitet.
Dette prinsippet kan sette begrensinger for andre prinsipper, om behovet er avgjørende for tilliten
til offentlig sektor.
Det er viktig at virksomheten kartlegger de relevante krav for informasjonssikkerhet som
følger av blant annet av regelverk, instrukser og avtaler med en tredjepart, og kunne dokumentere at IT-løsningen oppfyller disse. Virksomheten skal også:
• Se til at kartlegging av hvilket informasjonsinnhold løsningen skal omfatte
• Et nivå skal være definert for hvilken risiko som skal aksepteres
• En risikoanalyse av løsningen må gjennomføres, dette basert på virksomhetens behov samt
egenart
• Kunne tilordne den aktuelle løsningen et passende sikkerhetsnivå
• Sikkerhetstiltak for IT-løsningen implementeres og det skal tilfredsstille det sikkerhetsnivået
som er satt
• Utføre en test for å se til at sikkerhetstiltakene fungerer som forventet
Sikkerhetsnivået til IT-løsningen må kunne endres om ønskelig. Det er virksomhetens oppgave å
kunne vurdere om sikkerhetsprinsippet begrenser noen av de andre arkitekturprinsippene, og i så
fall hvordan. Uavhengig av sikkerhetsprinsippet finnes det både generelle og sektorspesefikke regelverk som må overholdes av den enkelte offentlige virksomhet. Konkrete krav til gjennomføring
må følges av både regelverk, standarder for informasjonssikkerhet og sertifiseringsordninger.

6.5.5

Åpenhet

Det skal gjøres rede for IT-løsningers virkemåte og datagrunnlag.
Åpenhets prinsippet har i oppgave å bidra til å understøtte rettssikkerheten, på den måte at det
skal komme klart frem hvilke premisser som ligger til grunn for ulike avgjørelser. Dette særlig for
de IT-løsninger som skal fungere som beslutnings- eller beslutningsstøttesystemer som er viktig
for den enkeltes rettferdigheter eller plikter.
For å kunne ivareta åpenhets prinsippet, skal IT-løsninger utvikles på en slik måte som sørger
for at avgjørelsene vil være dokumenterbare og sporbare. Dette vil si at forvalteren av IT-løsningen
skal kunne gjøre rede for datagrunnlaget og regelanvendelse ved behov.

6.5.6

Fleksibilitet

IT-løsninger skal være utarbeidet på en slik måte at det ikke skaper begrensinger i forhold til endringer i ulike arbeidsprosesser, innhold, organisering, eierskap og infrastruktur.Dette prinsippet
skal oppnå kostnadseffektivitet på bakgrunn av at IT-løsningene kan tilpasses endrede rammevilkår.
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Når nye IT-løsninger skal etableres, skal hovedhensynet ligge hos virksomhetens behov samt
deres oppgaveløsning. Fleksibilitetsprinsippet handler om, og har sin forankring i, å utvikle ITløsninger. Dette for å gjøre at disse løsningene ikke blir ubrukelige, eller at det vil forutsette store
omlegninger om arbeidsprosesser, innhold, organisering, eierskap eller infrastruktur skulle endre
seg. Dette vil bidra til gjenbruk innad i den enkelte virksomhet, samt på tvers av offentlig sektor.
Det er viktig at de ulike tjenestene blir definert på et hensiktsmessig nivå. Videre må ITløsninger og komponenter de består av være godt nok modularisert. For å oppnå god fleksibilitet,
vil det være viktig å modulisere, og i tillegg kunne legge til rette for vedlikehold og videreutvikling. Dermed vil det bidra til økt sannsynlighet for at IT-løsningen, eller enkelte av komponentene
kan gjenbrukes av andre offentlig virksomheter.
Av organisatoriske forhold må IT-løsningene kunne endres av blant annet avtaler med driftsleverandører, lisensavtaler eller brukerstøtte. Der forvaltningsprosessene og IT-løsninger er knyttet
sammen, må det være mulig å oppdage og behandle behov for endring. Når det skal fokuseres på
grad av fleksibilitet samt hvilke dimensjoner, skal det vurderes ut fra forventede endringsbehov og
antatte merkostnader.

6.5.7

Skalerbarhet

IT-løsninger må kunne skaleres ved endringer i bruken.
For å synliggjøre viktigheten av at IT-løsninger fortsatt kan brukes, dette selv om graden av utnyttelse kan endre seg. Videre kan endring være tilknyttet blant annet brukere, volum, responstider,
eller IT-løsningens livsløp. Prinsippet skal bidra til å bevisstgjøre dette.
Det skal være mulig å skalere hele IT-løsningen, eller noen av komponentene både opp eller ned. Dermed må både IT-løsningene samt komponentene de består av være modularisert i
en slik grad. Videre må det være mulig at opp- og nedskaleringen skal kunne gjennomføres
etter at de ulike IT-løsningene er satt i drift. Dermed skal de over tid være kapabele til å levere det ytelsesnivået det er behov for. Et eksempel på dette kan være i forhold til organisatoriske forhold som avtaler med en driftsleverandør, det kan være lisensavtaler eller brukerstøtte.
Ved IT-løsninger der forvaltningsprosesser er knyttet sammen, må disse løsningene evne å fange opp samt behandle behovet for opp- eller nedskalering.Prinsippene skal fungere som et sett
med felles retningslinjer for alt arbeid med IT i offentlig sektor. De skal bidra til at IT-løsningene
henger godt sammen med virksomhetenes oppgaveløsing, og derved legge til rette for bedre og
mer helhetlige digitale tjenester. Videre skal prinsippene legges til grunn ved etablering av nye
IT-løsninger eller ved vesentlige ombygginger av eksisterende IT-løsninger. Dersom prinsippene
fører til vesentlige uønskede konsekvenser, kan de helt eller delvis fravikes - slike avvik skal kunne
forklares[for forvaltning og IKT, 2012].

6.6

IT-strategi

Strategi er et langsiktig perspektiv, hvor nytten skal være å bidra til konkurransefordeler. Et strategiarbeid vil også bestå av å se på endinger og utvikling i omgivelsene, og kunne bruke kunnskapen til å sikre ressurser som skal til for å nå mål. For å skape verdier for interessegrupper, er
organisasjonene nødt til og kontinuerlig bruke og oppgradere disse ressursene([Roos et al., 2010],
s.13-15). Ettersom omgivelsene er dynamiske, må strategiprosessen være kontinuerlig for at man
skal oppå den tilpasningen som gir best avkastning.
Det finnes tre grunnleggende hierarkiske nivåer i enhver planleggingsprosess. Disse omhandler
strategier og er:
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• Overordnet strategi, hvor man må avgjøre viktige spørsmål i forhold til organisasjonens
overordnede strategi. Som hvordan forskjellige enheter skal drives, hvilken visjon og verdier som skal gjelde, strukturen og ulike funksjoner. Disse vil også bli påvirket av forretningsideer.
• Forretningsstrategi, også kalt konkurransestrategi, der ledelsen skal spesifisere og implementere strategiske handlingsprogrammer. Disse skal samsvare med de generelle strategiske
retningslinjene, alt for å kunne sikre seg konkurransemessige fortrinn.
• Funksjonelle strategier over hvordan forskjellige funksjoner innad i organisasjonen skal fungere. Dette kan være ting som markedsføring, finans, personell og distribusjon. Områdene
bidrar til å støtte deler av organisasjonen og vil ha betydning for konkurranseevnen[Roos et al., 2010,
s. 51-52].
Det er viktig at ledelsen gjennomgår hvilke strategiske alternativer de har, som skjer etter at en
strategisk analyse har blitt gjort. Man må hele tiden ha gjeldende visjoner, mål og forretningsideer
i baktankene når man arbeider med strategier[Roos et al., 2010, s 138].

6.6.1

IT-strategi

Når IT skal organiseres og planlegges, må IT-sjefen lage en IT-strategi for hvordan IKT skal være
på alle områder.
Strategisk IT-planlegging vil si at informasjonssystemer bør bli vurdert i forhold til forretningsstrategi og i forhold til informasjonsteknologi. Videre vil informasjonssystemer kunne bidra
til å støtte og realisere forretningsstrategi, og informasjonssystemer vil være basert på bruken av
informasjonsteknologi.
• Forretningsstrategi handler om å konkretisere en bedrifts visjon, misjon og mål.
• IS-strategi baseres på bruk av IT-baserte informasjonssystemer.
• IT-strategi dreier seg om bruken av informasjonsteknologi i virksomheten.
([Gottschalk og Henriksen, 2004, s. 31].
IT i organisasjonen IT-aspektet i en organisasjon har som mål å støtte opp under organisasjonens virksomhet, IT bruk skal ikke betegnes som et mål. Videre skal IT-funksjonen bidra til å
støtte opp under forretningsmessig utnyttelse av IT-området. IT skal forholde seg til, samt reflektere organisasjonens visjon og forretningside. For å tilfredsstille organisasjons informasjonsbehov
tas det i bruk informasjonsteknologi- og systemer, hvor en IT-sjef har ansvaret. IT-ledelse har to
nivåer:
• Strategisk IT-ledelse Organisasjonens langsiktige, strategiske forrteningsmessige planer,
som blir støttet av langsiktige, systemorienterte, strategiske planer ved IT bruk.
• Operativ IT-ledelse Blir betegnet som dag-til-dag-ledelse, utført parallelt med IT-funksjonen
og dens ansvarsområder.
Operativ IT-ledelse har sitt rotfeste i strategisk IT-ledelse, men strategisk IT-ledelse må baseres
på operativ IT-ledelse([Gottschalk og Henriksen, 2004, s. 17-19], se figur6.4.
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Kobling mellom IT-ledelse og forretning Innenfor IT-ledelse vil de største kritiske utfordringene være sammenhengen mellom forretningsstrategi og IT-strategi. Koblingen her er viktig både for
det strategiske samt operative nivå. Når en organisasjon skal investere i kostbare IT-investeringer
som skal bidra til støtte av forretningsvirksomheten, kvier ofte toppledelsen seg. Forretningsstrategi skal sikre konkurransekraft og lønnsomhet, mens IT-strategi har i oppgave å sikre at organisasjonen når sine mål.

Figur 6.4: Kobling mellom operativ og strategisk IT-ledelse.

Det er fire betingelser som må være oppfylt for at en strategisk kopling skal være tilstede:
• Forretningsstrategi blir lagt til rette for, støttet samt stimulert av en IT-strategi
• Mål og aktiviteter som bedriften har satt, harmonerer og blir støttet opp av informasjonssystemene.
• Informasjonssystemene skal støtte opp om mål og aktiviteter som organisasjonen har satt på
alle nivåer.
I en bedrifts strategisk IT-planlegging skal innhold og prosesser støtte hverandre samt fungere
slik at de er konsistente med den strategiske forretningsplanleggingen[s. 28-29][Gottschalk og Henriksen, 2004].
Integrasjon mellom IT-strategi og forretningsstrategi Som nevnt tidligere er den kritiske utfordringen å forbedre sammenhengen mellom IT-strategi og forretningsstrategi. Dette har sin forankring i at forretningsplanlegging påvirker IT-planlegging, men ikke motsatt. Dette er et innviklet
aspekt, slik at de involverte, eksempel IT-sjef, bør konsentrere seg om å øke integrasjon. Foruten
om det som er nevnt ovenfor er andre kritiske utfordringer blant annet å identifisere samt planlegge ulike IT-prosjekter som gir økt konkurransefortrinn, og utfordring med å styrke IT-planlegging
på tvers av organisasjonsgrenser. Disse blir betegnet som klassiske problemstillinger innenfor ITledelse[Gottschalk og Henriksen, 2004, s. 224-225].

6.6.2

IT-styring

Når det gjelder hvordan man får god IT-styring og kontroll er det viktig at det først taes stilling til
hvordan ansvar skal fordeles. Styret må evaluere hvordan dette skal forstås og utøves i hele selskapet. Man kan se det i form av en tredeling, der man har fordelt ⌧sørge for ansvar, ⌧utføre ansvar og ⌧påse ansvar til de aktuelle kandidatene eller avdelingene i selskapet. De med ⌧sørge
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for ansvar er de som beslutter investeringene, og dermed stiller krav til den virksomheten og de
enhetene som benytter IT-tjenestene. Aktørene med ⌧utføre ansvar vil være enten eksterne eller
interne avdelinger som tilbyr IT-tjenester. Typisk eksempel på dette er driftspersonell som har ansvar for daglig drift. ⌧Påse ansvar vil være de som har ansvaret for kontroll og risikohåndtering.
Dette kan være de med oppgaver innen sikkerhet, eller de som jobber med kontroll med behandling av personopplysninger. Herunder er det viktig at styret beslutter hvorvidt man skal tilføre en
IKT-avdeling stillinger, og på den måten oppnå en kompetansesterk og kunnskapsrik intern IKTenhet, eller om man bestemmer seg for at hver enhet selv skal bestemme hva de har behov for,
ved å selv ansette lokale IKT. Koordinatorer[Bjørnsen, 2012, s. 51]. Man må deretter bestemme
hvilken myndighet en IKT-enhet skal ha. Skal enheten være et ⌧kjøpeorgan , som har mulighet
til å gå til anskaffelser, og hvilke retningslinjer dette skal innebære. En annen mulig løsning er å
gi myndighet til å stanse anskaffelser, tekniske løsninger og annet IKT-relatert i selskapet. Eller
om enheten kun skal være en ⌧høringsinstanse , da selskapet lar alle enhetene være ledende og
selvstendig beslutningstakere. Om man har en god organisering i selskapet rund disse temaene, vil
man kunne forbedre oppfyllelse av COSOs rammeverk (COSO ERM).

Figur 6.5: God IT styring.

Man må bevare både det administrative (ikke-tekniske), og det operative(tekniske) om man
ønsker god IT-styring. Dette kan gjøres med tankegangen til IT-Governance, som er en modell
for å styre virksomhetens bruk av IKT (ikke for å styre IKT-avdelingen)se figur6.5. Anskaffelser innenfor IKT skal være forretningsorientert, ikke persondrevet. Det er derfor viktig at enhver beslutning som taes har en solid forankring i styret, samt at dette blir formulert og formidlet
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på en klar måte. Dette skal gi den individuelle friheten som er nødvendig, men samtidig fastsetter rammer omkring alle anskaffelser som skjer. Disse skal være til et samlet felles beste for
virksomheten[Bjørnsen, 2012, s. 52]. IT-avdelingen vil, ved at det er utarbeidet klare mål for bruk
av IKT, få et grunnlag fro å estimere hvilke behov det er for IT-ressurser og -kapasitet, samt at de
på grunnlag av dette kan levere IT-tjenester som støtter opp under virksomhetens mål. For at dette
skal kunne bli en realitet, må styret evaluere en rekke aspekter. De må evaluere og ta beslutning
til hvorvidt private og individuelle behov og ønsker skal kunne styre bruken av IKT, og eventuelt
i hvor stor grad dette skal kunne skje. Ingen av motpolene her virker være særlig effektive, da det
er viktig å forstå menneskets natur og finne en balansegang som oppfattes som real og rettferdig,
men samtidig er streng nok til at den ikke skaper situasjoner hvor man risikerer å bryte lover eller
avtaler[Bjørnsen, 2012, s. 53].

Figur 6.6: En matrise med de seks oppgavene og de tre aktivitetene som styret bør gjennomføre for å oppnå
god IT-styring.

Figur 6.6 viser et utgangspunkt for en del prinsipielle beslutninger som en ledelse må ta stilling
til. Det må besluttes klare mål for anvendelse av IKT. Skal for eksempel privat utstyr få koble seg
opp mot systemer og applikasjoner, eller skal de kun tillates utveksling av data på minnepinner og
lignende? Skal man helt ukritisk dele data med de som ber om det, eller skal man gi enheten som
behandler IKT-sikkerhet myndighet til å avslå slike forespørsler dersom det ikke foreligger gode
begrunnelser, eller man kommer i kant med lover og regler? Ansvar for IT-strategiske beslutninger må være klart fordelt. Hvem har ⌧sørge for ansvar, hvem har ⌧utføre ansvar og hvem har
⌧påse
ansvar? I de tilfeller man har utkontraktert IT-driften, er det viktig å sørge for at ikke forretningens suboptimaliserende ønsker ødelegger infrastrukturelle beslutninger. Det må etableres
fora for å følge opp beslutninger og fremdrift i IKT-prosessene[Bjørnsen, 2012, s. 54-55].
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Modenhet i IT-bruk i virksomheten Når styret skal planlegge, bør de legge vekt på hvor modne
de ansatte i organisasjonen er ved bruk av IT-utstyr. Det er viktig å sette de rette grensene for hva
som skal være tillat og ikke. Dette kan formidles i en Beste praksis, der det er fem fase som man
bør fokusere på, som modell 6.7 viser.

Figur 6.7: De fem fasene for god styring.

Fase en – Evaluere I denne fasen utredes hva som er viktig med hensyn til forvaltning og
bruk av IKT i bedriften. Dette kan være for eksempel:
• Mekanismer for å sikre god forretningsmessig styring av IT (relasjonen mellom forretningen
og IT).
• Eksisterende styringsmekanismer innenfor IKT-avdelingen.
• Roller med tilhørende ansvar og myndighet innenfor IKT-avdelingen.
• Omfang og modenhet på arbeidsprosesser innenfor IKT.
• Omfang og modenhet på internkontroll og monitorering av utførelse (og resultater).
Det kan i denne fasen være hensiktsmessig å benytte etablerte rammeverk for evalueringen. ITIL
gir god oversikt over de prosesser som er knyttet til drift og forvaltning av applikasjoner, og COBIT gir oversikt over arbeidsprosesser og kontrollmekanismer knyttet til styrende oppgaver i IKTavdelingen.
Fase 2 – Planlegge Etter man har evaluert og kartlagt dagens situasjon, prioriterer man hvilke tiltaksområder som er nødvendige for å nå fremtidige mål. Eksempler på disse kan være:
• Skille mellom det som er viktig og mindre viktig.
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• Identifisere “quick-wins”
• Sikre ledelsesforankring.

Fase 3 – Designe/Utforme I denne fasen tilpasses eksisterende rammeverk til virksomhetens
behov. Dette gjelder blant annet hvilke styringsmekanismer som skal være gjeldende, rollebeskrivelser, fullmakts matriser, arbeidsprosesser og rutiner, og internkontroller.
Fase 4 – Implementere I denne fasen implementeres rammeverket i organisasjonen. Fase 3
og 4 overlapper. Med andre ord, implementeres leveranser fortløpende.
Fase 5 – Monitorere Rammeverket må følges opp over tid for at man ikke skal falle tilbake
til gamle vaner. Modellen illustreres dessuten som en sirkel som i praksis betyr at når man er ferdig
med en syklus, begynner en ny. Man må kontinuerlig evaluere dagens løsning og eventuelt beslutte
endringer og vedlikehold, som gjør at man må starte prosessen igjen[Bjørnsen, 2012, s. 66-68].
Den største fallgruven Ofte blir ansvar for å utarbeide og etablere et godt rammeverk overlatt til enkelte personer, som fungerer mer som forfattere av dokumenter og ikke har noen reell påvirkningskraft i organisasjonen. Mange steder har man ikke den nødvendige forankringen
og forståelsen i styret, ei heller hos administrerende leder. Det skjer like ofte at det eksisterer gode policyer og skrevne visjoner som ingen bryr seg om, eller forholder seg til i daglig
drift[Bjørnsen, 2012, s. 68]. Lederen av IT-drift, enten internt eller eksternt, har et ⌧utføre ansvar
i forhold til å levere driftstjenester. Dette skal skje i henhold til de SLA og OLA som er utarbeidet.
IKT-avdelingens fagansvarlige har et ⌧påse ansvar på vegne av selskapet for alle sine interne
brukere og samarbeidspartnere[Bjørnsen, 2012, s. 9].
Hele grunntanken med et rammeverk er at om man har etablert gode ITIL-prosesser, skal en ny
leveranse eller teknologisk løsning kunne pakkes inn i en eksisterende pakke, eller prosessregime,
som tar hånd om hendelser, problemer, kontinuitet og ellers det som er beskrevet i SLA.

6.6.3

ITIL - Information Technology Infrastructure Library

ITIL er et anerkjent og strukturert rammeverk for å kvalitetssikre leveranse, support og drift i en
IT-sektor(IT-organisasjon), men også for ledelse av IT-tjenester(IT Service Management)17 . Dette
rammeverket har eksistert i mer enn 20 år, og blir praktisert rundt om i hele verde.[Arraj, 2010] .
Rammeverket blir betegnet som en god praksis hvor det blir beskrevet hvordan IT-ressurser burde
organiseres for å kunne gi en økt forretningsverdi. Dermed vil det dokumentere prosessene, funksjonene og de rollene til ledelse av ulike IT-tjenester18 . Dette vil bidra til at organisasjonen vil
oppnå bedre kontroll på sin IT operasjon. En annen måte å beskrive hva ITIL gjør er at rammeverket går inn i organisasjonsstrukturen, til de faglige ferdigheter til organisasjonen. Dette skjer
ved at det blir presentert et utførlig sett management prosedyrer som organisasjonen tar i bruk til
kunne styre IT-operasjonene sine. Prosedyrene som blir tatt i bruk her er leverandøruavhengige og
vil være relevant for alle aspekter av en IT-infrastruktur19 .
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Tidligere erfaringer viser at ved gradvis tilnærming, hvor en tar til seg ITIL stegvis, samt
kvalitetssikrer innføringen med god tid og ressurser, vil en oppnå betydelig mer effektiv implementering av rammeverket. Ofte har man erfart at en rigid “One size fits all” tilnærming av ITIL,
ender feil i de fleste organisasjoner. Adopterer man ITIL stegvis vil man med en slik tilnærming
oppleve at det blir enklere å realisere et sluttresultat som vil gi merverdi for en organisasjon20 .
ITIL veilederen har senere gått fra å være en meget bra tjeneste til å bli best i klassen, veilederen
går også for å være den mest innovative av sitt slag. Videre er kontaktflaten mellom gamle og
nye tilnærmingsmåter gjort helt sømløs, dermed trenger ikke brukerne å “finne opp hjulet påny” i
læringsfasen. Den siste versjonen(V3) tar ledelses biten av IT-tjenester til et nytt nivå.
Hvorfor velge ITIL? Dagens teknologi tillater oss å gi/tilby robuste funksjoner samt råd til
fleksibilitet, dette er meget komplekst området. Den globale tilstedeværelsen er tilgjengelig for
organisasjoner gjennom internett, som gir enorme muligheter i virksomheter. Samtidig presenteres
flere utfordringer som gjelder konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av tjenester og data.
Videre må IT-organisasjoner være rustet til å møte eller overgå tjeneste forventninger, mens det
jobbes så effektivt som mulig. Konsistent og gjentagende prosesser er nøkkelen til effektivitet samt
evnen til å kunne forbedre sine tjenester - dette er prosesser som blir beskrevet i ITIL rammeverket.
Fordeler med å benytte ITIL En organisasjon som tar i bruk veiledningen som ITIL har å tilby,
vil kunne få utbytte av en rekke fordeler. For å nevne noen:
• Vil kunne oppnå at kostnader blir redusert
• Ulike IT-tjenester forbedres gjennom bruk av utprøvde “god praksis”- prosesser
• Kunne øke kundetilfredsheten via en mer profesjonell tilnærming til tjenesteleveranse
• Standarder og veiledning
• Forbedret produktivitet
• Økt bruk av evner og erfaring
• Leveranse av tredjepartstjenester via spesifisering fra ITIL eller ISO 20000 som standarder
for innkjøp av tjenesteleveranser vil bli forbedret.
ITIL kan tilpasses og brukes i forbindelse med andre gode fremgangsmåter/praksis som:
• COBIT (et rammeverk for IT-styresett og kontroll)
• SIX Sigma (en kvalitets metodikk)
• TOGAF (en rammeverk for IT-arkitektur)
• ISO 27000 (en standard for IT-sikkerhet)
• ISO/IEC 20000 (en standard for IT-service management)
20

http://inlead.no/nb/content/itil-beste-praksis?gclid=CjwKEAjw0-epBRDOp7f7lOG0zl4SJABxJg9qQFz4iCPHx6agw7tSx7pKE69umk8kjsi41

68

Kapittel 6. Kunnskapsgrunnlag

“The service lifecycle” - tjeneste livssyklus Rammeverket er oppført rundt en tjeneste livssyklus som inneholder servicestrategi, service design, service overgang, service drift samt kontinuerlig forbedring av tjenesten. Livssyklusen begynner med en servicestrategi - en forståelse av
hvem IT-kundene er, forstå tjenestetilbudene som er helt nødvendige for å kunne tilfredsstille kundenes behov. Drevet av strategien gjennom hele løpet for levering samt støtte for tjenesten, må
IT-tjenesteleverandøren alltid prøve å forsikre at kostnadene for levering samsvarer med verdien
levert til kundene se figur6.8.
21

Servicedesign skal sørge for at nye og endrede tjenester er utformet på en effektiv måte for å møte kundenes forventninger. Videre skal teknologi og arkitektur som kreves for å møte kundenes
forventninger, samt behov på en kostnadseffektiv måte være en integrert del av service designet. Dette er prosesser som kreves for å
administrere tjenestene. Service management systemer og verktøy
for å kunne overvåke og støtte opp nye eller modifiserte tjenester
må bli betraktet, så vel som mekanismer for å måle tjenestenivået,
teknologien, effektiviteten samt effektiviteten av de ulike prosessene.
Figur 6.8: ITIL Life Cycle.
Når tjenesteovergangsfasen(service transition) av livssyklusens design er konstruert, testet og flyttet inn i produksjonen, vil
det gjøre det mulig for forretningskunder å oppnå ønsket verdi. Denne fasen i livssyklusen adresserer administrerende endringer som:
• Kontrollering av eiendeler samt konfigurasjonselementer, dette er underliggende komponenter som hardware, software og lignende.
• Dette vil være relatert med de nye og endrede systemene; tjeneste validering; samt testing
og overgang.
• Planlegge for å sikre at brukere, supportpersonell og produksjonsmiljøet har blitt forberedt
for utgivelse til produksjon.
Når det er overført, vil da tjeneste operasjonen deretter levere tjenesten på kontinuerlig basis,
videre vil det føres daglig tilsyn for tjenestens generelle helse. Dette inkluderer administrerende
avbrudd i tjenesten via en rask restaurering etter ulike hendelser(incidents);
• oppdaget årsaken til problemene og finner trender knyttet med tilbakevendende spørsmål
• håndtere daglige rutinemessige sluttbruker forespørsler
• administrering av tjenestetilgang
Å omslutte tjeneste-livssyklusen vil være kontinuerlig tjeneste forbedring(CSI). CSI tilbyr en type
mekanisme for IT organisasjonen, slik at de kan måle samt forbedre tjenestenivået, teknologien, effektivitetene og effektiviteten av prosesser som tas i bruk i den overordnende styringen av
tjenestene[Arraj, 2010].
21
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Hvordan kan ITSM(IT Service Management) og ITILs beste praksis arbeide med andre
prosess metoder? ITIL rammeverket kan brukes i kombinasjon med andre forskjellige metoder,
et eksempel kan være Six Sigma, PPM og ISO 20000. For at kundetilfredsheten skal bli forbedret,
kunne øke produktiviteten og kunne gi mer verdi til virksomheten i en kortere periode kan disse
metodene benyttes med ITIL. Her er et eksempel på hvordan en organisasjon kan utfylle ITIL med
prosessmetoden Six Sigma:
• Six Sigma omhandler å kunne møte kundens behov, eliminere feil samt å forbedre kvaliteten
av prosesser. Dette kan gjøres med beregninger for å vise til fremgang. Ved å bruke Six
Sigma i forbindelse med ITIL, vil bedrifter kunne oppnå det langsiktige målet om ITIL, samt
kontinuerlig forbedring av tjenesten og kunne levere tjenester til sluttkunden mer effektivt
22 .

6.6.4

COBIT

COBIT beskrives som et rammeverk (se figur6.10) innen intern
kontroll og befatter områdene for IT-revisjon, IT-sikkerhet og ITstyring samt kontroll innenfor IT-området(IT governance). Dette
rammeverket støtter blant annet ITIL og ISO/IEC 2700123 . COBIT 5 er siste versjon, og inneholder anbefalinger for god praksis
Figur 6.9: Cobit logoen
samt ulike prinsipper for styring og kontroll. Rammeverket omfatter modeller og analysemetoder, metoder som for eksempel kostoptimalisering, risikostyring,
hvordan kunne styre IT ut fra forretningsstrategier, verdi- og gevinstrealisering.

Figur 6.10: COBIT rammeverk.
24
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http://searchcio.techtarget.com/ITIL-and-ITSM-best-practices-for-process-improvement
http://www.dataforeningen.no/cobit-foundation-kurs.4781288-134319.html
24
http://www.simplilearn.com/what-is-cobit-significance-and-framework-rar309-article
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ISO 20000

ISO 20000 er en internasjonal standard for IT Service Management. Om en virksomhet sertifiseres til ISO, innebærer dette at
virksomheten får en formell bekreftelse på at de rette standardene
følges innenfor 25 kvalitetsstyring. Videre blir det dannet et formelt rammeverk for oppfølging og kontroll. Sertifiseringen viser
til effektive metoder for leveranse av kvalitetstjenester innen ITområdet, som møter kundenes krav og servicenivåer26 .

6.6.6

ISO 27000

ISO 27000 er en samling med standarder innenfor IT-sikkerhet,
disse standardene skal bidra til å holde rede på sikring av de
ulike informasjonsressursene for en virksomhet, samt et system for dette. Standardene er utført med bakgrunn i hva DIFI/Statens referansekatalog anbefaler virksomheter å ha et forhold
til27 .

6.6.7

Figur 6.11: iso20000 logo.

Figur 6.12: iso27000 logo.

Six Sigma

Dette er en metode som skal gi organisasjoner et verktøy for å øke
mulighetene innenfor forretningsprosessene sine. Denne økning i
ytelse og nedgang i prosessvariasjon fører til reduksjon av defekter, samt oppnår resultatforbedring, i ansattes moral, og kvaliteten
på produkter eller tjenester, se figur6.1428 .

Figur 6.13: SixSigma Logo.

Figur 6.14: Six Sigma.
25

http://www.prosesshuset.no/hva-kan-vi-tilby/tjenester/rammeverk-og-metoder/
http://aspnordic.com/process service management/iso 20000
27
http://www.standard.no/nyheter/nyhetsarkiv/ikt/2013/it-sikkerhet-standardsamling/?gclid=Cj0KEQjwgoKqBRDt IfLr8y1iMUBEiQA
mjzuuuNfgzm0sHFCODUu4NvTdOcA9QiBUQaAuMM8P8HAQ
28
http://asq.org/learn-about-quality/six-sigma/overview/overview.html
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29

6.6.8 TOGAF - The Open Group Architecture Framework
TOGAF er et åpent rammeverk for Enterprise arkitektur, verdenskjent for sertifisering av Unix operativsystemet, som er et godt eksempel på en åpen standard. Rammeverket består av erfaringer fra omlag 300 bedrifter. TOGAF
blir benyttet til å utvikle ulike arkitekturer, og kan kombineres med andre rammeverk for å tilpasse
ulike virksomheter, se figur6.1530 .

Figur 6.15: Rammeverk for Togaf.
31

6.6.9

Outsourcing og in house

Generelt innebærer outsourcing at en organisasjon kan kjøpe støttefunksjoner eller tjenester fra en
ekstern aktør med spesialisering innenfor et område, i stedet for at ansatte med spisskompetanse
i for eksempel en kommune gjør jobben. Dette kan for eksempel være fra en privat leverandør,
nabokommune eller gjennom et interkommunalt samarbeid. Outsourcing kan bidra til økt effektivisering av en prosess, øke kvalitet på en tjeneste eller bidra til å redusere ulike kostnader 32 .
En organisasjon kan ha ulike motiver for å ville outsource en tjeneste, motivene kan defineres
i to kategorier:
29

http://www.sixsigmadaily.com/jobs-in-six-sigma-which-careers-utilize-six-sigma-training/
http://www.dataforeningen.no/togaf-har-en-stadig-mer-sentral-rolle.5176267.html
31
http://blog.opengroup.org/2011/05/06/exploring-synergies-between-togaf%C2%AE-and-frameworx/
32
http://www.ks.no/PageFiles/21606/Temahefter281011.pdf
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• Operasjonelle motivet innebærer blant annet når en organisasjon ønsker å redusere kostnader, eller når organisasjonen ønsker å skape mer vekst eller ønske om å standardisere ulike
arbeidsprosesser. Disse er vanligste årsakene for å outsource til utlandet eller lignende.
• Strategiske motiver innebærer at outsourcing er innenfor organisasjonens strategi. Dette innebærer å kunne få tilgang på mennesker med høy kompetanse, kvalifisert arbeidskraft og
ny teknologi.

Teknisk ukeblad referer til at outsourcing ikke nødvendigvis bidrar til innovasjon. I en undersøkelse gjort blant bedriftsledere, ble initiativet om IT-outsourcing satt i fokus. Her ble det
spurt om hvor effektiv deres IT-outsourcing hadde vært i forhold til å oppnå innovasjon og en
bedre økonomi. Undersøkelsen viser at halvparten av lederne hadde oppnådd reduserte kostnader,
effektivitet samt standardiserte arbeidsprosesser innad i bedriften. Ca.7 prosent av svarene viser at
bedriftene har skapt nye og kreative metoder, som skal bidra til innovasjon og verdi.
Inger Lise Rasmussen som er forbundsleder i YS-forbundet Negotia mener at outsourcing kan
medføre til at virksomheter innenfor IT og Telecom er spesielt sårbare ved at disse områdene ofte
blir outsourcet. Videre sier hun at outsourcing bidrar til at viktige funksjoner i en organisasjons
infrastruktur kan bli borte, dette gjelder også mangfoldet i arbeidslivet.
For å ta et eksempel så skal Statoil flagge ut 209 årsverk innenfor ulike områder, på bakgrunn
av at selskapet ønsker å redusere diverse kostnader. Rasmussen beskriver dette som sosial dumpingpå grunn av at fagforeningen i Statoil har kjempet for at dette ikke skal gjennomføres, men nå
blir en realitet allikevel.
Direktør for næringsutvikling i IKT-Norge, Fredrik Syversen mener man bør være varsom med
å ta bort kompetanse eller avdelinger som ligger i kjernen i enhver organisasjon. Dette med tanke
på at en organisasjon blir sårbar for endringer, og gjør seg avhengig av tjenester fra eksempel
utlandet. Et annet aspekt Syversen påpeker er bekymringen for spørsmålet om IT-utdannelsen
i Norge. Syversen mener at det ikke er noe problem å få IT-jobber i Norge, men hvis det blir
utdannet for få programmerere, vil man måtte outsource mer og konkurransefortrinnet i Norge blir
svekket. Da kan en ond sirkel fort oppstå og basisteknologi forsvinne33 .
I kommuner blir ofte IT sett på som en stor utgift blant mange ledere, og de velger heller å
outsource denne delen, eller deler av den. Mange ledere ser ikke at IT er en viktig bidragsyter som
understøtter hele kommunen, og skal være et fundament for kommunene - ingenting virker uten
IT. IT blir omtalt som et verktøy og et grensesnitt ut mot alle de ulike tjenestene som en kommune
utfører. Derfor er det viktig at IKT må inngå i enhver kommunes forretningsstrategi34 .

6.6.10

Skytjenester - cloud Computing

Ved bruk av skytjenester i offentlig sektor vil en kommune oppnå betydelig potensialer innenfor
effektivisering av IKT-området. Nordisk Ministerråd har utgitt en rapport ved navn Nordic Public
Sector Cloud Computing, hvor det er dokumentert at bruken av skytjenester gir gevinster ved at
man oppnår betydelige besparelser på IT-budsjetter, og bidrar til å kunne øke fleksibiliteten ved
å benytte IT-systemer. Skytjenester vil også gi offentlig sektor nye muligheter blant annet ved å
skape innovasjon, og utføre for eksempel ulike prosesser på en ny måte. Siden denne teknologien
blir levert som en tjeneste, vil det gi muligheter for å eksperimentere ulike ting, løsningen kan
skaleres både opp eller ned og man får mulighet til å tilrettelegge sine tjenester raskt35 .
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http://www.tu.no/karriere/2014/01/15/disse-jobbene-er-mest-truet-av-outsourcing
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Når offentlig sektor skal benytte seg av skytjenesteteknologi, vil det tre i kraft en rekke lovgivningsog sikkerhetsmessige barrierer36 . Utfordringer ved å ta i bruk skytjenester i det offentlige er å leve
opp til reguleringen ved teknologien, da med persondataregler i hovedfokus. Det å få til en akseptabel og tilfredsstillende databehandleravtale og gjøre rede for hvor data blir plassert er viktige
faktorer som må på plass37 .
I dagens samfunn er skytjenester en ny måte å få IT-systemer levert på, og dermed har ikke
de fleste offentlig myndigheter erfaringer med å kjøpe en slik type tjeneste. Å kjøpe denne type
teknologi kan være utfordrende, fordi offentlig sektor er bundet opp til et anskaffelsesreglement,
og skytjenester blir levert som en tjeneste som også blir levert med standardkontrakter38 .

6.6.11

Valg av programvare

Fornyingsministeren Heidi Grande Røys vil bidra til å øke konkurransen i programvaremarkedet,
spesielt kontorprogramvare. Dette mener hun på bakgrunn av at fri programvare er begynnende
fremtredende blant annet i Norge. Røys mener at fri programvare skal være et reelt valg. For å styrke konkurransen har hun bevilget penger til OpenOffice. I dagens marked er det Microsoft som
dominerer, spesielt mot kontorstøttesystemer. Dermed er pengene tiltenk på den måte at OpenOffice skal kunne utvikle ulike løsninger som skal gjøre det mulig å integrere OpenOffice med
de ulike fagsystemene i offentlig sektor. Innenfor offentlig sektor er utfordringen at de ulike typer
fagsystemer ikke fungerer optimalt i interaksjon med hverandre. Røys får ofte tilbakemeldinger
fra kommuner som opplever begrensede bindinger mellom fagsystemer og leverandøreide produkter. Resultatet av dette er at ulike virksomheter ikke får tatt i bruk fri programvare, en virksomhet
burde få velge andre alternativer som finnes på markedet39 .
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Kapittel 7

Resultater fra intervjuer
I dette kapittelet vil resultatene fra intervjuene som ble utført i runde en og to bli presentert.
Oppsettet i dette kapitlet er strukturert på en slik måte ved at de ulike svarene fra intervjuobjektene
er samlet sammen under hvert spørsmål.
Gruppen tok kontakt med ulike kommuner i Norge som kunne bidra til vår Beste Praksis,
dermed tok gruppen utgangspunkt i to kommuner som hadde vært gjennom en kommunesammenslåing fra 2002 og frem til nå. Deretter ville vi ha samtaler med seks kommuner som muligens
skulle slå seg sammen, i disse var det inkludert fem kommunene i indre Østfold. Gruppen fant det
også ytterst interessant å ta med tre driftsorganisasjoner som var tilknyttet de ulike kommunene,
samt en driftsorganisasjon som ikke var tilknyttet disse kommunene.

7.1

Utvalg av kommuner for diskusjon

Prosjektgruppen valgte å kontakte kommuner basert på hvilke som hadde gjennomgått en kommunesammenslåing de siste 10 årene. I tillegg fant vi ut hvilke som var i en prosess med utredning
for en eventuell kommunesammenslåing. Sandefjord, Andebu og Stokke var ferdige med utredningen og hadde allerede søkt om å slå seg sammen, og ble derfor et naturlig valg, da de var kommet
lenger i prosessen om en fremtidig sammenslåing enn de andre kommunene vi hadde valgt ut. Av
disse intervjuet vi Andebu. Det ble gjennomført en runde hvor vi ringte rundt til alle kommunene
for å forhøre oss om hvordan de lå an i prosessen, og i hvor stor grad de hadde begynt å tenke
på IKT-perspektivet. I denne runden kontaktet vi også de aktuelle kommunene som hadde vært
igjennom en sammenslåing og vi fikk tilsendt rapporter fra disse. Til sammen var prosjektgruppen
i kontakt med 13 kommuner og fire driftsorganisasjoner, 11 av disse valgte vi ut til intervjuer. Vi
var i tillegg i kontakt med prosessveileder ved statens hus i Moss. Intervjuobjektenes stillinger
varierte fra daglig leder, rådmann, kommunalsjef og økonomisjef, til IKT-arkitekt og IT-ansvarlig.
Grunnen til den store variasjonen i type stillinger var at prosjektgruppen ønsket å belyse temaene
ikke bare fra det tekniske aspektet, men også finne ut hvordan ledelsen i de aktuelle kommunene
stilte seg til tematikken rundt IKT når de skulle slå seg sammen med en eller flere andre kommuner.

7.2

Utvalg av emner til intervjuguider

Det første som slo oss etter å ha tatt kontakt med de aktuelle kommunene var at ingen av de som
hadde begynt å utrede, eller hadde søkt om en godkjenning, hadde begynt å tenke på IKT. Alle
var enige om at IKT skulle støtte opp under alle de andre prosessene i kommunen, men de fleste
75
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anså IT og all teknologi som noe som “bare skulle virke og ikke sees”. Av de kommunene vi var
i kontakt med som hadde vært igjennom en sammenslåing, var det også gjennomgående at IKT
var noe man begynte å se på relativt sent i prosessen. Et par kommenterte at IT, som et resultat,
fremdeles hadde noen feil, selv om det var flere år siden prosessen var avsluttet.
Av driftsorganisasjonene vi var i kontakt med, hadde alle begynt å tenke på en mulig sammenslåingsprosess. I de kommunene som hadde forskjellige driftsorganisasjoner, hadde disse arrangert
møter for å diskutere løsninger og eventuelle samarbeid. En driftsorganisasjon hadde begynt å lage
ny plattform, som i tillegg til å bedre problemer med replikasjon og nede tid, skulle gjøre en eventuell sammenslåingsprosess i deres kommuner lettere å gjennomføre fra IKT-perspektivet. De har
også lagt til rette for en felles database for alle kommunene de drifter. Grunnen er at det skal bli lettere å oppgradere og vedlikeholde plattformen, uavhengig om det blir en kommunesammenslåing
eller ikke.
Det alle kommunene hadde tenkt mye på i det tidlige stadiet, var det de anså som grunnleggende aspekter. Dette var for eksempel hvordan innbyggerne følte og mente om en kommunesammenslåing, navnet på den nye kommunen, hvor kommunehuset skulle ligge, og hvilken av de
nåværende kommunene som skulle bli det fremtidige kommunesenteret.
Etter noen søk på nett og gjennomgang av rapporter vi hadde fått tilsendt fra kommuner som
hadde vært igjennom en kommunesammenslåing, konkluderte vi med at IKT var et område som
ikke var dokumentert eller påtenkt i noen stor grad i kommunene. Det var disse tingene som dannet
grunnlag for våre diskusjoner rundt hvilke temaer det ville være aktuelt å finne ut mer av under intervjuer. Temaene for spørsmålene varierte innenfor områdene rundt statelig styring og standardiseringer, administrasjon og hvordan denne stiller seg og bør stille seg til tematikken, samt hvorvidt
tidligere samarbeid innenfor IKT kan være med på å lette en eventuell sammenslåingsprosess.

7.3

Intervjuer med driftsorganisasjoner

Prosjektgruppen var i kontakt med fire driftsorganisasjoner for intervjuer. Disse var Gigafib holding AS som ligger i Tønsberg og drifter 13 kommuner i Vestfold. Daglig leder her er Rune Holum.
I indre Østfold intervjuet vi daglig leder ved Indre Østfold Data IKS, Robert Lindemark. Vi var
også i Rælingen kommune og pratet med Finn Borge, som er daglig leder i Øyern IKT, som drifter
for Enebakk, Fet og Rælingen kommune. På telefonen hadde vi et intervju med Steinar Holm, som
har jobbet som IKT-leder for Kristiansund kommune i 22 år og er daglig leder i IKT Orkide.

7.3.1

Kompetanse og bakgrunn

Av de fire driftsorganisasjonene vi intervjuet, hadde en utdanning innen IT, som IT-ingeniør. De
resterende hadde utdannelse innen forholdsvis økonomi- og administrasjon, ingeniør i industriell
elektronikk, flere med fag og retning innen IT. Det som var felles for alle, var lang fartstid innen
IT hva gjaldt erfaring, da de fleste hadde jobbet med en form for IT siden de avsluttet studiene.

7.3.2

Meninger om kommunesammenslåing

Alle de intervjuede var enige i at det ville være en naturlig prosess å få større og færre kommuner
i Norge. Steinar Holm mener det også vil være en utfordrende prosess og er litt bekymret for
at utviklingen skal stoppe, siden andre kommuner vil vente å se hva som skjer med tanke på
sammenslåingen. Noen av samarbeidene går over store geografiske områder som kan gjøre at hvis
det blir kommunesammenslåinger, så vil noen av kommunene som nå er med i samarbeidet havne
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under andre kommuner som har andre samarbeid. Så det kan ende med mindre samarbeid for
enkelte enn det er nå.
Finn Borge mener også at det ikke er økonomisk bærende at 428 kommuner skal stå for egen
drift. Noen kommuner har bare 1000 ansatte, eller 1000 mennesker i den kommunen, og at de skal
sitte på egen IT-avdeling vil være kostbart. Det er derfor man har disse samarbeidene, som kan
sees på som et alternativ til kommunesammenslåing. I stedet for å slå seg sammen, samarbeider
de om å levere tjenestene. Samtidig kan dette understøtte ved en sammenslåing. Kommunene har
forskjellige fagområder hvor de har støttesystemer for IKT. Det Øyern IKT har fått til er at kommunene stort sett bruker de samme systemene. Det er en viktig faktor i samarbeidet. Hvis man skal
drive kostnadseffektivt, og støtte de forskjellige, så er det veldig tungvint for en driftsorganisasjon
om det brukes forskjellige systemer.
Robert Lindemark er enig i at det er for mange kommuner på for få innbyggere. I en moderne
verden så er det ikke lenger nødvendig å ha det lille lokalsamfunnet rundt en kommune som man
måtte ha før. Det er mange store enheter i Østfold som Fredrikstad, Moss, Halden og Sarpsborg
kommune, alle mye større enheter enn alle disse ti kommunene, flere av dem er større enn disse ti
kommunene i indre Østfold til sammen. Jo større kommunen i indre Østfold blir, jo bedre, for da
er det lettere å bli hørt i fylket når det gjelder konkurransen om midler som det blant annet alltid
er mellom de store kommunene. En av de negative tingene med den mulige sammenslåingen er
at prosessen tar for lang tid. Det kommer til å ta borti mot en generasjon før det er på plass. Og
det er en kamp for hver meter du skal gå, så ulempen med det er tiden det tar å få gjort jobben.
Av positive ting nevner han å få ut stordriftsfordeler gjennom blant annet IT, da de ser at de har
begynt å ta ut fordeler av samarbeidet. Det er noen utfordringer med samarbeidet også, blant annet
at kommunene er forskjellige, slik at det ikke alltid er like lett å få de til å samarbeide, noe som
ville vært lettere med en stor kommune.
subsectionHvordan IT fungerer i dag Alle de fire driftsorganisasjonene som vi har vært i kontakt med mente at driften for kommunene hadde blitt bedre de senere årene som samarbeidet har
utviklet seg. Ett av selskapene forteller at de i løpet av de første årene slet med å finne form
og innhold for selskapet, og å definere arbeidsoppgaver. Kommunene de drifter har derfor vært
utålmodige, siden det har tatt så lang tid før man har fått ting på plass. De tre siste årene har det
blitt ryddet ordentlig, slik at det nå begynner å bli bra.
Ved selve driften er det fortsatt et par store forskjeller, ved at det fortsatt er seks installasjoner,
med for eksempel Visma, eller seks Acos Websak installasjoner. Grunnen til dette er at kommunene ikke har turt å ta det helt ut. Det hadde vært en fordel for drift å kunne ha driftet 1/6-del av
den databasen de drifter i dag, og det ville ikke vært noen ulempe for kommunene. Men det skal
litt til å tørre å legge alle dataen i en database. Det ble også nevnt at man i dag har en fagansvarlig
i hver kommune på hver enkelt applikasjon, mens det kanskje hadde holdt med en halv stilling
tilsammen for alle de seks kommunene. Dette er noe som kommunene kunne spart veldig mye
penger på hvis det hadde turt og gå hele linja ut, og legge funksjonene hos driftsorganisasjonen.
En annen forteller at det stadig er mer viktig for innbyggerne med service når det gjelder
selvbetjeningsløsninger og løsninger med skjemaer på nett. De som er unge vil ha muligheten
til å gå inn på sider og kunne søke 24/7. Driftsorganisasjonen er svært sentrale for driften av
kommunene, men de opplever at det nå er vanskeligere å gå videre og utvikle på grunn av hva som
skjer, men innbyggerne merker lite til dette.
Alle kommunene har egne fagsystemer, der halvparten av kommunene bruker Visma Familia.
Isteden burde dette vært samkjørt, hvor hver kommune hadde sin egen database. Man kunne også
valgt en kommune til å drifte hver applikasjon og dermed latt denne kommunen være god i den applikasjonen. Kommunene har vært flinke til å samarbeide når det gjelder brannmurmiljøet og dette
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har gitt de store gevinster. Siden de har samarbeidet har det kostet ca. 100 000kr totalt istedenfor
50 000kr i året per kommune. Med tanke på en kommunesammenslåing så blir en av kommunene
driftet av et annet selskap og har utviklet en del selv.
Det blir veldig mange små og sårbare fagmiljøer i hver enkelt kommune slik det er i dag og
dette er en driver for en kommunesammenslåing. Når alt var manuelt var det mer kapasitet og ikke
så komplekst som det er nå. Siden man har tekniske hjelpemidler nå, skal ting skje fortere enn før
og man blir veldig fort avhengig av enkeltpersoner. IT-systemene i kommunesektoren har hengt
litt etter øvrig samfunn. Noe som også vises ved at det igjennom 90-tallet ikke var noen som tenkte
på at det skulle driftes eller at det skulle settes i system.
Det var ingen strategi eller driftsopplegg slik som de private organisasjonene hadde. I 2008
var kommunene avhengige av dette og det var ofte slik at systemene feilet siden man ikke hadde
så mye struktur. Det var veldig personavhengig og det var ikke alltid man jobbet etter brukerens
eller kommunens beste interesser. På grunnlag av dette ønsket man å se på om det gikk an å kjøre
systemene samlet. Øyern IKT ble etablert 01.01.2009 og var basert på ansatte ved IT-avdelingene
i alle de tre kommunene. Alle de ansatte ble tilbudt å bli med videre, og det ble gjort en analyse
av hvilke ansatte som kunne hva og hva slags roller man trengte i virksomheten.
Det ble brukt mye tid på å bygge opp en god sikkerhetsstruktur siden det var en høy utfallsrisiko tidligere. Hadde ett datarom brent hadde mye av virksomheten ligget død etterpå. Det har
vært en kjempe stor jobb og bytte ut hele den tekniske strukturen og å få på plass ledelsen. Det vil
si organisasjonen, hvordan de jobber og hva slags prosesser de har, det er fortsatt en del som ikke
er på plass. De hadde tidligere blant annet laget et radio-nett og fått opp en masse løsninger. Men
det var ikke mye som skulle til før det gikk galt. Det var et radio-nett mellom tre rådhus, som skjøt
tvers over til Øyern og tilbake igjen til Enebakk. Var det litt tåke en dag, så virket ikke nettet for
Enebakk. Dette var dårlig lenge, for det ble bygd ny struktur parallelt med den gamle.
Det var også det med dårlig støtte for funksjoner og arbeidsprosesser. Var det noe med PC for
eksempel, så pekte man på IT-avdeling for å få de til å fikse det. Uten at det var noe som egentlig
var basert på de behovene som fantes der ute i kommunene. Det var en veldig umoden tankegang
rundt det. Med tiden har det blitt sånn at hvis IT går ned, så stopper resten av virksomheten. Man
er like avhengig av IT som strøm veggen. Det har vært en modningsprosess og målsetningen har
vært kommunesektorens brukere. Det er der fokuset ligger, med tilstrekkelige støttesystemer, god
service, pådrivere for innovasjon, stabil og robust IT-infrastruktur. Kostnadsnivået skal være riktig
og det skal være profesjonell IT-støtte.

7.3.3

Samarbeidsmodell i kommunene de drifter

De forskjellige driftsorganisasjonene har litt ulike samarbeidsformer. Øyeren IKT hadde et verskommunesamarbeid etter §28, IKTorkide har en samarbeidsmodell etter §27, Gigafib er et interkommunalt aksjeselskap og Indre Østfold data et interkommunalt selskap. Alle selskapene har en
representant fra hver kommune som samles en gang i måneden med sine selskaper.
Øyeren IKT har rådmann som øverste leder, og mener at denne samarbeidsmodellen fungerer
bra. En av suksessfaktorene her, er at det er god forankring i rådmennene i alle kommunene. En
annen suksessfaktor er nøkkelordet raushet i forhold til kostnadene. Det kom frem at en kommune
hadde flere ressurser og mest forankring blant de andre kommunene, slik at den kommunen dro
med seg de andre. Dette er et raushetsprinsipp alle har vært enige i. Det har i stor grad blitt forsøkt
å kjøre fellesstyringsprinsipp som betyr at ikke hver kommune sitter med hvert sitt IT-budsjett.
Dette har alle kommunene vært enige i, og hatt politikerne med på laget. Hadde de ikke fått med
seg politikerne, ville ikke styringsprinsippet blitt noe av.
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Det kom frem at man må eie infrastrukturen og infrastrukturstrategien som er en del av ITstrategien, resten av IT-strategien eies av virksomheten. Videre nevnes det at et driftsselskap bør
være en fasilitator som skal prøve å få virksomheten til å forstå hva de vil og at dette skal være en av
arbeidsoppgavene. En annen rolle som står sentralt er systemkoordinator-rollen, som inngår i hvert
fagsystem hvor endringer med det tekniske aspektet skjer over tid. Driftsorganisasjonen bør ha en
mellomrolle som kan være en del av endringsstyringsrollen, og denne må bli ivaretatt. Selskapet
skal være kjernen ved IKT; nettverk, sikkerhet, backup, lagring, data, hardware og lignende i bunn.
Basis ITIL-tankegang blir benyttet i selskapet, et eksempel på dette er at det ved endringer er kun
to personer som får lov til å styre endringer. De feilene som har oppstått underveis er de selv som
har generert, dette på bakgrunn av mangelfull styring på de ulike områdene.
Når man snakker endringsledelse, betyr det at man hele tiden vurderer risikoen på det man
gjør. Det er greit de gjør en endring, men da skal de personlig ha gått god for risikoen. Det er ikke
mulig å detaljstyre, for da får man ikke gjort noen ting. Det er en balansegang i det, og etter at det
ble satt mer fokus på det, har det blitt mer kontroll.
Det er viktig at man har operative folk med kompetanse som skal understøtte på hver lokasjon.
Når det kommer til utstyr som brukerne bruker så er det vertskommunen sitt ansvar å kjøpe inn for
eksempel printere, PCer og annet utstyr. I driftsorganisasjonen finnes servicedesk(callsenter) som
kan løse problemer og henvendelser direkte. Hvis disse incidentene ikke kan løses på dette nivået,
blir de sendt videre til andre- og tredjelinje som bidrar til å understøtte på et mer komplisert nivå.
Her brukes også ITIL-rammeverket, problem management som ligger plassert i driftsdelen.
Når det kommer til de ulike systemene som virksomhetene bruker, er det de selv som er eier
av systemet på et IKT-faglig nivå. De har blant annet ansvar for kostnadene direkte, men vertskommunen står for kostnader knyttet til infrastrukturen og lignende. Ofte er IT-avdelinger plassert
litt langt nede i strukturen, med noen over seg som ikke har noe forhold til IT, som for eksempel
en økonomisjef.
En driftsorganisasjon forteller at det i liten grad blir samarbeidet på det fagmessige, her blir
lønn tatt som et eksempel. De sier at det burde vært samkjørt og blitt felles for lenge siden, og at
det vertskommunen gjør burde føre til slike ting, da de er grunnplanken for IKT. I løpet av tiden
som vertskommune har de opplevd konsekvenser av å drifte IKT for tre kommuner. Blant annet at
de opplevde en del murring fra “kundene”. Endringer og bestillinger tok måneder, av og til år før
de fikk gjennomslag. Det oppstod også en del murringer ved standardiseringer og ved at man ikke
fikk lov til å gjøre slik som man ville lengere.
Driftsorganisasjonen har vært veldig tydelige på at de skal likebehandle. Kulturene i de tre
kommunen er forskjellig, og enhetslederne er kongen på haugen og forvalter sitt i en kommune.
Kommer det noen inn skaper det stor motstand.
Når det kommer til superbruker rollen ved en applikasjon har det å kommunisere på tvers av
kommunene blitt enda bedre. Spesielt på helse- og omsorgssektoren hvor man spiller på de som
kan mest. Det kommer frem at det har vært lagt opp til dette hele veien, så muligheten har vært
der hele tiden. Det er noen som skal holde på sitt eget, dette er motstridende, for fagmiljøene skal
samarbeide for å bruke de samme systemene. Eksempelvis om man har 1000 innbyggere, så vil
en ikke klare å håndtere alt selv, så kommunen må godta at IT blir utført i en annen kommune
for dem. Når det gjelder arbeidsflaten i sikker sone har driftsorganisasjonen kun fjerntilgang, dette
blir ofte kalt for hjemmekontor. Dette er en del av sikringsmetoden mot at noen skulle falle ut.
Det finnes to datarom, slik at hvis et skulle brenne ned, har man backup fra den andre. Målet er
48 timer eller mindre, slik at når noe skjer har de tilgang ved fjernløsning for den kommunen som
skulle bli rammet. Den rammede kommunen kan nå driftsorganisasjonen ved fjerntilgang, og man
må tenke på at kommunene må ta vare på personsikkerheten til sine innbyggere.
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Intervjuobjektet fra IKTorkide synes samarbeidsmodell etter §27 har fungert veldig bra til nå
og løser de fleste problemer sammen ved en avstemming. Det ble nevnt at dette har utviklet seg i
takt, og at de små kommunene har særlig godt av denne løsningen for å få på plass ulike ting.
I en av organisasjonene syns de samarbeidet deres fungerer bra og har gjort det siden det var
12K. Driftsorganisasjonen syns politikere skyver mye ned til sine IT-ledere. Politikerne har en innstilling om at fungerer IT så fungerer det. Driftsselskapet mener at det må foreligge politisk støtte
for samarbeidet og at rådmennene ikke må skyve fra seg alt til IT. Tiltaket er at det må utnevnes
en IT-sjef i hver kommune. For eksempel i Re kommune så er IT-lederen også økonomiansvarlig.
Det er viktig at IT blir drevet oven ifra, men rådmannen har ikke tatt noen stilling til dette. Folk
er redde for jobben sin og tar ofte valg ut i fra det. Etter utredningen fra PVC ble det nevnt et
tiltak, hvor de kunne dele opp i et bestiller nivå og et utfører nivå (drift) og at alt annet burde bli
sentralisert, så dette området blir jobbet med per dags dato.

7.3.4

Digitalisering

Indre Østfold Data mener kommunene i dag er for lite digitalisert. Det er flere kommuner som
blant annet har papirarkiv på ulike områder. For eksempel har en kommune ennå ikke valgt å
konvertere historiske data. Disse historiske dataene inneholder personvern opplysninger fra eldre
generasjoner. Generelt sliter Norge med å digitalisere seg og dette har også med manglende initiativ fra staten å gjøre. Det blir sagt at staten burde gitt sterkere føringer med tilhørende midler på
IT-området. Et eksempel som blir beskrevet er at ved hvert kommunestyrevalg, kjøres det alltid et
prosjekt. Dette blir gjort mange ganger og er unødvendig. Det er ikke en ny ting at det kjøres et
valg i Norge. For å standardisert burde staten kunne tilrettelagt en applikasjon som en kommune
kunne abonnert på, en tjeneste eller ferdig pakke. Men istedenfor skal alle 428 kommuner kjøre
egne prosjekter for å gjennomføre et valg.
I kommunene er det økonomistyring, sakarkiv og systemet i pleie- og omsorgs som er de tre
største områdene. Hvorfor skal hver av de 428 kommunene ut på anbud hvert fjerde til åttende år
for å velge en ny applikasjon? Her burde staten kjøpt inn et statlig anbud på en applikasjon som
alle kommunene kunne ha brukt. Dette vil spare store kostnader, spesielt når prosjektene går over
en to års-periode. Fri konkurranse kan ofte være enkelt å skylde på, men jo større anbud, jo mer
interessant vil det være for en stor leverandør å vinne.
Driftsorganisasjonen i indre Østfold mener at det varierer fra kommune til kommune om hva
som ligger elektronisk ute på deres websider, og hva som er mulig å få til. Teknisk sektor har
lite digitalisert, men de kan unnskyldes grunnet for mye kompliserte og omfattende prosesser. I
denne sektoren foreligger det en del databaser, for eksempel kartverket med Matrikkelen i bunn
og Komtec på toppen. Videre er det mange integrasjoner mellom de ulike tunge applikasjonene,
dermed er det mye manuell jobbing per nå og det kommer til å ta tid å få denne prosessen digital.
IKTorkide syns de har kommet langt frem på digitalfronten på enkelte områder. De var de
første som tok i bruk tjenesten SvarUt, og mener selskapet ligger lengre foran kommune Norge
generelt. De har opprettet en egen digitaliseringsminister som har fokus på digitalisering, og faggrupper som jobber på tvers av kommunene. Det er ting de mener kunne ha vært endret, blant
annet ved at de ofte prøver å forenkle og at dette burde kjøres mer på tvers av kommunene, staten
og fylker. Det kommer frem at de ikke er så flinke til å tenke på innbyggerne, så mye kunne ha
vært enklere. Spesielt når det kommer til kommune og stat, ved at ting blir utført forskjellig når
det burde hengt mer sammen.
Applikasjon og fagsystemer blir samkjørt hos IKTorkide. Det blir betegnet som monopol tilstander med to-tre leverandører til en applikasjon. Markedet for det kommunale blir mindre, som
for eksempel på PPT-området, der det ikke finnes noen leverandør som selger lengre. Visma har
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kjøpt opp en del små leverandører som tidligere har vært konkurrenter, slik at konkurransen har
blitt mindre. Det blir også nevnt at kommune sektoren er spesiell med mange ulike krav, slik at
leverandører ikke klarer å oppfylle disse. Staten legger opp til dette ved at alle skal bruke samme
applikasjon ved valg.
Representanten for IKTorkide mener det er mye som kunne vært gjort annerledes, men at
man må ha økonomien til det. En utfordring er at det er vanskelig å få med seg eksempelvis 13
kommuner frivillig på diverse, også fordi alle kommunene vil forskjellige ting. Det å bestemme
mer selv hadde vært en fordel.
IT-avdeling har blitt mer robuste etter sammenslåingen, ved at flere kan jobben. De mindre kommunene har hatt svært godt utbytte av utviklingen på digitaliseringen. Et eksempel er de
små kommunene som har fått Feide, noe de ikke hadde muligheten til tidligere når de stod alene.
Samarbeidet har gjort det enklere å kommunisere med andre kommuner som er i de samme fagmiljøene, dette bidrar til økt læring, samt at man får hjelp, ved at det alltid er noen tilgjengelig
som kan hjelpe.
Driftsorganisasjonen Gigafib mener også kommunene har blitt mer digitalisert, men det er
fortsatt noe papirbasert. Det samme gjelder hos Øyeren IKT, men de er i ferd med å digitalisere
arkivene og alt det nye som har kommet er digitalisert. Det er viktig å ha mennesker med interesse
og som har perspektiver på det de arbeider med. I tillegg skal den ansatte vite hva de vil og
kan legge en slagplan for hele virksomheten. Det skal foreligge en plan om hvordan man ønsker
å levere tjenester til innbyggerne. Det påpekes at systemene ikke snakker sammen tilstrekkelig,
blant annet kommunesektoren, men også helsejournaler på sykehus for å nevne noen. Systemene
er forskjellige overalt, og det finnes ingen samordning.

7.3.5

Hvor langt man er i prosessen

Man kunne blitt enda mer samkjørte. Et godt eksempel er i øvre Romerike hvor de har et rådmannsteam
som har veldig tett samarbeid og er veldig strenge på at alle kommunene skal kjøre samme programmer og strukturer. Dermed vil det være lett for de å eventuelt slå seg sammen, så en sammenslåing vil ikke påvirke de så mye. Det har blitt etablert rammeavtaler, også for det fagmessige, på
vegne av kommunene. Det har blitt dårlig ivaretatt og man burde få enhetene til å samarbeide på
tvers. Noen har enkeltpersoner som alt står og faller på og dette blir sårbart.
Før en sammenslåing bør felles kjerne struktur være utarbeidet samt at servere skal være klargjort for fellesbruk. Det som er minst modent per nå ved samarbeidet er applikasjonene. Det bør
opprettes en database for den nye kommunen, et eksempel som ble nevnt fra Indre Østfold Data er
Visma og økonomistyring. Om det ble en storkommuner så måtte man ha opprettet en ny database,
dette er en enkel jobb for driftsorganisasjonen, slik at kommunene kan føre over sine data i den
nye felles basen. Om det blir to kommuner, lages det bare en installasjon til hver, som man deretter
kan migrere dataene til.
Et annet aspekt er at det er viktig å tenke på å lage løsninger som ikke låser en fast til faste
løsninger eller fagsystemer. Denne tankegangen gjelder alle områder, det skal være enkelt å komme seg ut av løsningene om man ønsker det, eller det skal være enkelt å kunne bytte ut et system
uten at det får store konsekvenser. Dette burde gjelde uavhengig av en sammenslåing. I dag er det
ofte slik at en kommune velger et fagsystem, og om man ikke er fornøyd, er det komplisert å komme seg ut. Dessuten er kostnadene for å lære en virksomhet noe nytt stor. En annen ting som ble
nevnt er at mange av skolene benyttet OpenOffice og mange var opptatt av open source begrepet.
Det var viktig for brukerne at de fikk bruke det systemet de hadde hjemme også på jobb. Dette er
tankegangen som man de har måttet tenke. Derfor hadde de byttet til Microsoft Office, fordi det
var dette brukerne ville ha
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subsectionEkstern hjelp Indre Østfold Data bruker eksterne konsulenter ved et prosjekt, men
de kommer ikke til å bruke disse utover dette prosjektet. De håndterer en eventuell sammenslåing
på egen hånd. Utfordringene her vil være om kommuner utenfor samarbeidet vil slå seg sammen,
dette ved at de ikke kjenner til IT-avdelingene til disse og må gjøre en jobb der. I den tekniske
delen, vil det være mer naturlig å ta inn tekniske konsulenter til å utføre migreringsjobbene av
databaser. Prosjektering og arkitektur har de selv kompetanse til å utføre. IKTorkide tok derimot
inn eksterne firmaer inn i samarbeidet. De eksterne konsulentene hjalp til med forprosjekt og til
rådføring.

7.3.6

IT-strategi og IKT-plan

Styringsprinsipper går på standardisering, enkelhet, hyllevare, kompetanse i markedet, robusthet,
sikkerhet og at man ikke lager masse spesialløsninger som gjør en avhengig av enkeltpersoner.
Strategien ble godkjent og forankret av samarbeidsrådet, som vil si rådmennene i kommunene.
Denne ble det deretter laget en styringsfunksjon ut av. Fellesprinsipper er blant annet at den tekniske biten som er basis, eller IT-infrastrukturen, er felles for alle. Lagring, nettverk og slikt er
likt og alt er sentralstyrt. IT-personellet er samlet på et sted. Det drift skal gjøre er de tekniske
løsningene. Fagløsningene og eierskap til disse, kan ikke IT-avdelingen ha eierskap til, da de ikke
besitter den kompetansen som er nødvendig. IT-avdelingen vet ikke hvilket fagsystem de forskjellige virksomhetene skal ha, da dette er et fagansvar og premissene er at de må ta det ansvaret selv.
Det drift leverer er en arbeidsflate, IT-utstyret, telefoni med huber og telefoner, nettverkene på
lokasjonene og infrastrukturen i bunn.
Det å håndtere lisensavtalene setter veldig ofte rammer for hva man kan bruke. Man må ha
styring på dette, for å passe på at man ikke tar i bruk mer enn det man må.
Det er i Øyern IKT en egen person som har en endringsstyringsrolle, og alt som har med ITIL
og change prosessen i det. Det er mange roller innenfor det, som de har lagt innenfor endringsstyringsrollen.
Det er også en som kommenterer at de planene de hadde stoppet litt opp, på grunn av kommunesammenslåingen og at kommunene ikke vet hvem de blir slått i sammen med. Noe som ble
ansett som kjedelig, da det innebærer en risiko av at man ikke får utviklet seg de neste 5-6 årene
på grunn av dette.
Strategiene i den siste driftsorganisasjonen innebar oppe tid, tilgang til nettverk, samt infrastrukturen som lå i bunn. Det var god forankring i ledelsen, noe som gjorde at strategiene ble
fulgt.

7.3.7

Ønsker om IKT etter sammenslåing

Noen ønsker for sammenslåingen var at de kommunene som var i samarbeidet skulle slå seg sammen til en kommune. Noe som virker realistisk da disse kommunene er såpass små og allerede
samarbeider på de fleste områder. Dette hadde gitt stordriftsfordeler innen IKT, og det hadde blitt
lettere å få gjennomslag for tiltak. Et annet scenario som ble trukket fram var å gjøre organisasjonen enda bedre gjennom sammenslåingen. Det er ønske om samarbeid med den organisasjonen
som drifter i en av de andre kommunene som skal slås i sammen. Hovedprinsippet for god drift, er
at man ikke skal drive IT på den måten en fagperson som er veldig god teknisk finner det for godt
befinnende. Man gjør dette standardprinsippet, og gjør det likt over alt.
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Den nye reformen

Skal man klare å lage en robust kommune på IT-området, må man blant annet jobbe tett sammen
før sammenslåingen slik at det tekniske blir mye enklere å gjennomføre. Når det gjelder IKT,
om man har samme system så har det ikke noe å si om hvor mange brukere man betjener, man
blir bare mer effektive. Når man har flere som er bekjente med å gjøre den samme jobben blir
det mindre intern jobbing og mindre økonomiske tap for kommunen. En kommune tar fram et
eksempel hvor økonomisjefen i den ene kommunene døde uventet, siden det ikke var andre i
kommunen som kunne systemet måtte de få hjelp av de andre kommunene de første månedene.
Hadde de ikke samarbeidet fra før hadde denne kommunen hatt et problem siden det ikke var noen
andre i kommunen som kunne systemet.
Ved en kommunesammenslåing vil det bli større enheter og kommunene vil derfor bli mindre
sårbare. Vestfold fylke er lite og det er viktig å se flere kommuner sammen. IT burde komme tidlig
inn i planleggingen, for det er viktig at skole og helse applikasjonene fungerer i fra starten av en
sammenslåing. Men dessverre så er det ikke IT politikerne tenker så mye på, men dette burde vært
høyt på agendaen. Problemet med IT er at det er veldig usynlig, men det er veldig viktig. Det er
nå politisk forankring og lederne i de forskjellige kommunene har forskjellige agendaer. Det er
derfor viktig å få et godt tjenestenett fra bunnen av og få synliggjort hva som er IT kostnader. Det
er også viktig å ta en strategisk beslutning om et mål og hvordan man skal komme dit sammen.
Jo større IT-samarbeid man har, jo større gevinst får man. Vestfold vil ikke få ut effekten uten at
kommunene samarbeider.

7.3.9

Staten

Staten burde gjøre en rammeavtale på noen fagsystemer, som PP-tjenesten for barn og unge i en
kommune. Noen kommuner har ikke et fagsystem, da leverandørene ikke er interessert i å lage
det. De burde også legge mer til rette for kommunene med tanke på prosedyrer. Det bør være
færre statlige felles komponenter som kommuner må benytte. Det bør også være en strategi på
dette området, da det går med veldig små skritt. Staten bør også legge til rette med maler, Beste
praksiser og lignende.
Man er så opptatt av konkurranse i leverandørmarkedet, at man så til de grader har lagt premissene hos leverandørene istedenfor å sette kommunen i styring setet. Vi har en stat her som legger
premisser for at ting skal henge sammen, noe som ikke har skjedd. Dette burde vært gjort, vi er
ikke mer enn 4 millioner her, og det er veldig kostbart at det ikke har blitt gjort.

7.3.10

Andre løsninger

Dette lisensspørsmålet styrer mye av det som blir gjort, men Microsoft har jo flyttet seg ganske
mye, som med Office 365 for eksempel, hvor man nå kan bruke dette hjemmefra. Det er ingen
som ønsker at det skal være lukket, at du for eksempel må på skolen for å kunne bruke det. Dette
er teknologi som vil komme mer fremover. Lisenser er fremdeles dyrt på de fleste applikasjonene.
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Figur 7.1: Matrise over resultater fra intervjuene fra driftsorganisasjoner.

7.3.11

7.4

Oversikt over svarene fra driftsorganisasjonene

Intervjuer med kommuner som har vært igjennom en kommunesammenslåing

Vi var i kontakt med flere kommuner som hadde gjennomgått en sammenslåing de siste ti årene.
Av disse hadde vi intervjuer med Arild Ovesen i Kristiansund og Kari Aarnes i Steinkjer. Begge
disse kommunene har vært igjennom en sammenslåingsprosess og en utreder nå muligheten for en
ny sammenslåing, mens Kristiansund skal igjennom en ny.

7.4.1

Kompetanse

Intervjuobjektenes kompetanse varierer litt, men begge har lang erfaring fra kommunesektoren og
IT-drift.
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Tanker om dagens IT-løsning

Det kommer fram at uavhengig av samarbeid før sammenslåingen var det en tøff prosess å slå
sammen IT-systemene. I begge kommunene henger det fremdeles igjen fra de gamle systemene
og prosessene. Dette er ting som gammelt kodeverk og struktur på byggverk applikasjonene. I
byggverk registreres fremdeles boliger på flere måter i den ene kommunen. Både på gård- og
bruksnummer og på gateadresser. Det er igangsatt et prosjekt i denne kommunen for å samkjøre
disse applikasjonene. I tillegg så henger fremdeles infrastrukturen igjen i den ene kommunen.

7.4.3

Samarbeidsmodell

Når det kommer til IKT, følger begge kommunene §27(interkommunalt samarbeid). I Kristiansund utreder de hvorvidt de skal gå over til §28(vertskommunemodellen), med Kristiansund som
vertskommune for de andre kommunene i samarbeidet.
Samarbeidet fungerer forholdsvis bra i begge kommunene, selv om det blir trukket fram noen
ting som kan forbedres. I den ene kommunen ønsker man å bruke de tilgjengelige systemene bedre
for å få ut gevinsten disse tilbyr. For å gjøre dette må de endre på arbeidsprosesser og ta det i bruk
på en måte de ikke gjør nå. Her blir det tatt frem at det fortsatt er over 100 analoge skjemaer som
innbyggere må skrive ut, for så å sende det per post. Målet er digitale skjemaer som kan fylles ut
og sendes over nett. I den andre kommunen kom det fram at de ansatte hadde forskjellige forhold
til samarbeidet, avhengig av hvilken kommune de opprinnelig jobbet i. Noen av de ansatte var
derfor litt mer kravstore enn andre.

7.4.4

Digitalisering

Begge kommunene jobber med å bli mer digitaliserte. I den ene kommunen har fokuset på å
digitalisere økt, og det jobbes med å digitalisere analoge løsninger. I den andre kommunen blir
det påpekt at alle kommunene i samarbeidet kjører helt like systemer og arkitektur, med unntak av
ett, som de har tatt i bruk. Dette er et system som gir mulighet til å lage flere digitale skjemaer til
å ha på hjemmesidene og kommer fra KS. Alle politikerne er papirløse og har tatt i bruk iPad til
dokumenter.

7.4.5

Sammenslåingsprosessen

I en sammenslåingsprosess blir det påpekt at en av de største utfordringene var å fysisk flytte
på ansatte. Det ble fort gnisninger fra ansatte sin side. Det nevnes også at lønn og regnskap var
en enklere affære og at samarbeidet om skattekontoret gikk bra. Kommunikasjonen var noe som
den ene kommunen ville gjort annerledes i en ny sammenslåing. Vedkommende begynte etter at
prosessen var påbegynt, og til tross for at planene var skrevet ned, var det ikke mye informasjon
om prosessen utover dette

7.4.6

Den nye sammenslåingen

Det å være for snill og ikke konsekvent nok er noe som ble gjort i den ene kommunen under forrige
sammenslåing. Dette er noe man ville gjøre annerledes i en ny sammenslåing. De gamle systemene
må stenges og alt må flyttes over til de nye. Til og med passord i de forskjellige systemene må ha
samme kriterier, noe som ikke ble endret i den forrige, slik at alle systemer nå må tilpasses til å
fungere med begge løsningene. Det blir også trukket fram at det er flere systemer de ikke tør å
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rydde opp i, da det er brukerne som jobber med de som vet hva som er nødvendig å ta vare på og
ikke.

7.4.7

IT og drift i etterkant av sammenslåingen

Flere ting ble trukket fram i begge intervjuene, både ting som fungerte og ting de fremdeles sliter
med å få til å fungere. I den ene kommunen var det ganske like systemer fra før, og det er ingenting som gir problemer i hverdagen. De jobber nå med å fikse de små problemene som har med
forskjeller i systemene som fremdeles henger igjen.
I den andre kommunen ble det ikke budsjettert godt nok og de gikk i underskudd året etter
sammenslåingen. Budsjettet har etter dette blitt justert og de har hatt mulighet til å ta tak i noen
problemer. Det har vært en del etterslep i noen av delene, som har tatt tid å rydde opp i, og det
har derfor ikke virket som det har vært noen fremgang i prosjektet utad. Det siste året har de hatt
litt fremgang etter at de opprinnelige problemene med etterslep var ordnet, noe de har fått en del
skryt for. Det er fortsatt noe problemer med ansatte og faglig kompetanse. Alle fikk jobb etter
sammenslåingen, og de som har utdannelse innen IT prioriterer ikke alltid på en slik måte at det
er gunstig for kommunen. Det var opprinnelig planer om å kun ha IT-avdeling i en av kommunene
etter sammenslåingen, men dette funket ikke og kontorer har blitt opprettet i de andre også.
I tillegg er det et pågående samarbeid med Atea, som overvåker IKT-driften og medvirker i
utviklingen. Dette er noe som av noen blir ansett som negativt og det stilles spørsmål til hvorvidt
kommunen er kompetent nok, i og med at den setter bort de delene den gjør. Det er også noen i
kommunen som føler på at ansatte fra Atea som jobber i kommunen, har vesentlig høyere lønn
enn en vanlig kommuneansatt.

7.4.8

IT-strategi og IKT-plan

Begge kommunene har en plan for IKT som blir fulgt. I den ene kommunen går denne ut på felles
infrastruktur og teknologi, felles systemer, og felles tilpassede administrative løsninger. Denne blir
fulgt og det er i tillegg et økt fokus på digitalisering tilnærmet den som kom fra EU, som regjeringen har omgjort til sin egen og KS sin. I den andre kommunen er planen styrebehandlet, men det
burde vært en ny revisjon av denne, da den ble utarbeidet tidlig i 2004. Samarbeidsavtalen med
de tre kommune har gitte føringer ut ifra de overordnede mål med hvordan man skal jobbe som
er delt opp etter enkelt områder om hvor man skal gjøre tiltak. Disse har fått en prosjektansvarlig.
Prosjektlederen har etterhvert også det økonomiske ansvaret for prosjektet. Det hender det oppstår
hendelser som gjør at man må flytte på en million, men planen blir fulgt så langt det er mulig. Hvis
man får uforutsette utfordringer så blir disse tatt opp i det administrative styret

7.4.9

Ønsker om IKT

Den ene kommunen skal igjennom en ny sammenslåing nå, og alle kommunene har egne avtaler
på alt. For at de skal kunne slå i sammen avtaleverkene vil det ta tid og koste en del penger, men
de deler mye fra før og jobber for å bli mer og mer like. Den enkleste delen er brukerdelen, de
sitter i de samme systemene nå, som epost og arkiv. Men lokale programmer er mer teknisk å slå i
sammen, som vann, avløp og vei, samt telefoni. Dette er håndterbart hvis man har noen år på seg.
Men man kan risikere i mellomperioden at man får dobbel administrasjon på alt, som for eksempel
vei, som gjør at det er vanskelig å få en total oversikt.
I den andre kommunen er best case når den enkelte ansatte blir tilfreds med sitt nye prosjektansvar slik at de følger opp prosjektet og føler at deres bidrag er viktig. Ved at dette skjer så tørr
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de selv å ta selvstendige avgjørelser.

7.4.10

IKT og dens påvirkning

IKT har påvirket de andre prosessene. For eksempel så er en av de IKT-ansatte også arkivfaglig
ansvarlig i kommunen som bruker EFORT applikasjonen. Denne personen jobber da med alle
kommunene slik at applikasjonen blir bra håndtert. Dette er ikke noe man kan forvente av en IKTansatt, men det er noe kommunen har fått til og er veldig fornøye med dette siden det påvirker
samspillet i mellom alle kommunene på en positiv måte.

7.4.11

Den nye reformen

Selv om kommunene kommer til å bli mer robuste er ikke dette nødvendigvis bedre for innbyggerne. Det er alt for mange sære systemer og alt for lite bruk av stor drift. IKT bør bli slått i sammen
mer for å få umiddelbare fordeler. Det samme gjelder med applikasjoner, for å bruke et uttrykk; la
tusen blomster blomstre, noe kommunene ikke alltid vil, men det er mye bedre med et samarbeid.
Tidligere ble det betalt flere hundre tusen til eva fagsystemer som man bruker ved valg, men nå får
man dette gratis.
Et annet forslag er å prøve å få dette til ved å styrke hjemmeside-kompetansen med tanke på
selvbetjening. Dette har som tidligere blitt nevnt blitt prioritert hos en av kommunene, men ikke
de to andre. Videre skal det tas stilling til om man kan forbedre bruken av iPad for politikerne så
det blir en felles løsning siden de nå ikke bruker de samme programmene.
Det er ønske om å kunne legge til rette for å kunne bruke mye gratis løsninger slik at det blir
funksjonelle arbeidsmåter. Dropbox er for eksempel et tema, men dette er krevende for kommunale
systemer. Det er igangsatt prosjekt der man prøver å få dette på plass, da dette er forventet å gjøre
det lettere å samarbeide.

7.4.12

Utfordringer og konsekvenser

En av utfordringene man kan møte på ved neste kommunesammenslåing i den ene kommunen,
er at det er varierende fagsystemer ved helse- og kommunal teknikk. En annen utfordring er den
geografiske avstanden, det er store avstander og befolkningen må ta ferje for å komme fra den ene
til den andre delen av den nye kommunen. Det er derfor nødvendig med flere administrasjoner
med tanke på NAV og helse, hvis ikke blir det fra den ene ytterkanten og til sentrum snakk om 2
timers reise tid.
I den andre kommunen er utfordringene at det er mye som skal være på plass før prosessen
enn hva som faktisk er mulig i den kommunale verden. Det er mye lettere i private organisasjoner
enn hos kommunen og dette gjør at kommunen blir hengende litt etter forventningene.

7.4.13

Staten

Staten bør hjelpe til i stor grad, da de er toppen av skalaen. Staten gjennomfører en god del nå og
de en har veldig gode prosjekter. Men kanskje de ikke kjenner kommunene godt nok når de har
overleveringer og forventer at kommunene skal ta dette i bruk. Dette får kommunene uten at de får
de ressursene de trenger. Difi har veldig mange gode aspekter, både når det gjelder standardisering
og å legge til rette for nasjonale komponenter.
Staten burde stått for standarden og grensesnittet spesielt innenfor helse, kommune for fagutvikling og gjennomføring. Staten bør bli tydelig på arkiv og heller ha tilgjengeliggjort et nasjonalt
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arkiv som kommunene kunne koblet seg opp mot. Det er ingen grunn til at kommunene trenger
egne arkiv, og et nasjonalt arkiv ville blitt mye enklere for kommunene. Dessuten ville det bli mer
likhet, mer digitalt og videre lagring ville bli likt. Noen kommuner har mye som kun lagres i fagsystemene, informasjonen om personen for eksempel, lagres kun i fagsystemet. Det er arkivplikt,
men de har ikke arkivsystemer som støtter applikasjonene.

7.4.14

Oversikt over svarene fra de kommunene som har vært igjennom en kommunesammenslåing

Figur 7.2: Matrise over resultater fra kommuner som har vært igjennom en kommunesammenslåing.

7.5

Intervjuer med kommuner som skal gjennom en kommunesammenslåing

Prosjektgruppen var i kontakt med seks kommuner som enten utreder en mulig sammenslåing
eller har søkt om sammenslåing. Kommunene er hovedsakelig i indre Østfold, der det utredes
forslag med enten en stor kommune eller å dele i to kommuner. De vi pratet med i indre Østfold
var; Øystein Tunheim i Askim, Anne-Lise Ringerike i Hobøl, Kjell Liborg i Skiptvet og Betty
Hvalsengen i Trøgstad. Foruten det intervjuet vi Lars Joakim Tveit i Stokke, en kommune som har
søkt og fått godkjent en sammenslåing med Sandefjord og Andebu.

7.5.1

Kompetanse

Alle de intervjuede hadde erfaring fra kommunesektoren. En har jobbet som IKT-arkitekt de siste
fem årene og jobbet 25 år i privat sektor før det. En var økonomisjef i kommunen og assisterende
rådmann. Vedkommende har bakgrunn fra BI og økonomiadministrator og sitter også som leder
i IKT-utvalget og i bestillerforum. I en annen kommune snakket vi med rådmannen, som hadde
jobbet innen politikken i lengre tid. Vi snakket også med en kommunalsjef.
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Tanker om sammenslåingen

Felles for alle kommunene er at de ikke har påbegynt selve sammenslåingsprosessen ennå. Selv
om de fleste helst ville være egne kommuner var flere positive til en eventuell sammenslåing, da
stort sett alle var så små at drift av kommunen med alle løsninger de var pålagt å ha, ble en dyr
affære.
Det ble også sagt at om det ble kommunesammenslåinger, ville det ikke lenger være mulig å
være så små som mange av kommunene var. Å stå alene, mens de andre slår seg sammen, er ikke
noen god løsning. Det betyr at man er litt prisgitt hva de andre kommer til, men det betyr at selv
om man kan levere gode tjenester i en liten kommune, er man sårbare og har ikke nok kompetanse
på noen områder per i dag. Dette blir da kompensert ved kommunesamarbeid.
Positive sider vil blant annet være at det blir mindre diskusjon om hva man skal ha, mer
muligheter for å standardisere og begrense antall systemer. Flere har gjort mye på området allerede
i og med samarbeidet som de har, men det er en del avvik fra kommune til kommune, ved at de
har hatt mangelfull rutiner. De som sloss veldig for sine små enheter, de vil nok syns at det blir
ubehagelig og bli en del av noe større - man kan fort bli glemt eller oversett.
Det blir lengre vei for innbyggere til kommuneledelsen og de som styrer. I en liten kommune
blir dette veldig påtagelig, fordi hvem som helst i kommunen kan be om en prat med ordføreren og
få det på dagen. Så enkelt er det i en liten kommune, sånn er det ikke i for eksempel Fredrikstad.
Det vil endre seg noe over tid, men det kommer til å bli bygder og man kommer til å forholde seg
til sitt lokalsamfunn på de mindre sakene, og de andre blir litt fjernt borte.
Det er nok den største effekten, pluss at det er noen tjenester som blir slått sammen og blir
borte. Det blir nok igjen skoler og barnehager, men ikke stort mer enn det antakeligvis. NAV kommer til å bli borte uansett. Altså alle de småkontorene, for veldig mange tjenester kommer til å bli
erstattet med nettløsninger, slik som banktjenester. Det vil også bli mye sammenslåinger av tjenester, spesielt de spesialfunksjonene som det ikke er så mye av. Det kommer til å bli sammenslått.
Innbyggerne må reise noe mer til slike typer tjenester.
Det man ser i noen kommuner er at det er en del store kvitterings utfordringer på noen områder,
spesielt på ingeniør siden. Det er ikke veldig spennende å være eneste fagperson. I Stokke har de
1000 ansatte i kommunen, og bare en psykolog. Den psykologen skal da bistå ca 1500 elever, og
hvis psykologen har ferie eller er syk, så har de ikke psykologi tilbud.

7.5.3

IKT-aspekt ved sammenslåingen

En egen IT-avdeling vil være naturlig og noe som ikke de små kommunene har i dag. Det er
ingen spesialkompetansen på IT, og IT er i en veldig utvikling hele tiden. I fem av kommunene vi
snakket med var det påbegynt et prosjekt med å bygge en infrastruktur som er lik i alle kommuner,
med serverpark og lignende. Det som kommer til å bli mindre eller bedre, er at hvis det blir en
kommune, så er det bare en bestiller. Slik vil prosessene som gjøres blir mer samkjørt.
Politikerne bryr seg ikke spesielt om IT. Det er noe de har på budsjettet, men det er aldri noe
diskusjon om det. Det har i alle kommunene blitt innført sakspapirer på iPad til alle politikerne,
og det har spart mye regnskog og mye saksbehandling. Besparelsen på dette er beregnet til rundt
55 000kr i en fireårs periode, og i tillegg kommer besparelser i personalkostnadene.
Ellers har man mobilteknologi i hjemmehjelpen også, som for eksempel at man kan scanne på
døra, og da registrere at man har vært hos fru Hansen. Alt dette scannes inn i systemet med mobil,
istedenfor håndskrevne journaler.
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Tanker om dagens IT-løsninger

Hvis man ser på oppe tid for eksempel så er den ganske bra - lite nede tid i alle kommunene vi
snakket med. Men noen har slitt ekstremt mye med etterslep på vedlikehold på alle hardware,
Software, nettverksutstyr, nettverkslinjer også videre. Det var veldig mye som ikke fungerte i
det hele tatt tidligere. En viktig funksjon var IKT-kontakter. Etter å ha definert ny driftsplattform
som var Citrix basert, med tynne klienter, terminalserver og lignende. På nyåret 2011 ble det
startet opp og man så umiddelbart en effekt. IKT-kontaktene fikk plutselig mye mindre å gjøre
Når man driver med IT-drift er det en del ting som bør gjøres riktig i utgangspunktet, ellers blir
det feil i grunnmuren. Det er vanskelig å skifte ut grunnmuren når man har bygd huset. Sånn er
det dessverre i AD og en del andre basis ting som blir installert. Der ble det gjort en del feil i
noen av kommunene, med mangelfulle policyer, rutiner og prosedyrer som gjorde at det ble en del
forskjellige avvik, og det sliter de fortsatt med.
Nå skal de lage en ny installasjon av en ny version av AD i løpet av året, noe de regner med
vil løse mange av problemene de fremdeles sliter med.
Det har også blitt gjort en del anskaffelser av fagsystemer som ikke lever opp til forventningene, blant annet to anskaffelser fra As edb, kjempedyre, viktige systemer. Disse fungerte ikke i
det hele tatt. Det ble brukt mye tid på å komme ut av disse systemene, der man først forsøkte å få
de til å fungere, grunnet leverandørs lovpålagte rett på å forsøke å rette opp i de feilene som er,
før man kan avbryte samarbeidet. Det ble gjennomført anbud på nyanskaffelser, som resulterte i
utskiftelser av stort sett alle de store viktige systemene.
En annen kommune henger litt etter i forhold til de større kommunene. Dette når det gjelder
nettverk, hvordan ting er satt opp og litt sånn, det henger selvfølgelig sammen med ressurser
og penger. Når man i tillegg er på Robek lista og er underlagt fylkesmann, må all pengebruk
godkjennes av fylkesmannen. De har 500 000kr. i året.
Det er også de som ikke er fornøyde med IT-løsningene de har i dag. Nettverket er gammelt og
det er ustabiliteter i det. Dette skal bli fikset opp nå, men det er en stor investering. Det er lagt fiber
i alle lokasjoner, men nettverkskomponentene er dårlige og derfor fungerer ikke dette. Selv om de
er samkjørte med alle de andre kommunene i samarbeidet, rundt alle de store systemene, har alle
egen database, noe som ikke ansees som det mest effektive. Hadde det vært felles database, ville
det vært lettere å oppgradere den og holde den vedlike. En kommune er knapt bemannet og veldig
opptatt av å bruke verktøyene i den grad det er mulig. Dette sparer de for tid og kostnader. I tillegg
er det et engasjement rundt det blant de ansatte, noe som hjelper.

7.5.5

Samarbeidsmodell

Alle kommunene har et samarbeid i §27, interkommunalt samarbeid. Det er i indre Østfold flere
IKS’er, som helsehuset i Askim, krisesenteret i indre Østfold, brannvesen, og et samarbeid med
noen av kommunene i forhold til NAV.
Bestillerforumet er også en del av samarbeidet, der seks representanter fra kommunene sitter
sammen å rådfører i felleskap med ledere av selskapet. Dette fungerer ganske bra.
Samtidig skal de også samarbeide og samkjøre seg. De har 45 verktøy og applikasjoner felles,
så det betyr jo at de har veldig mye felles tenking nå. Det i seg selv, gjør de mer enhetlig og også
mindre sårbare. Det er samme systemet for lønn i de seks kommunene, der bruker kommunene
Visma, og det betyr at disse medarbeiderne kan snakke med hverandre på tvers av kommunene og
få gode råd av hverandre, og i kinkige situasjoner, kan de også hjelpe hverandre.
Når trygdekontoret, arbeidskontoret og disse her skulle samkjøres, hvor alle hadde forskjellige
store systemer, så er ikke dette landet det enda. De seks kommunene her har en del samme system
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og de vil jo bare gli rett inn i hverandre. Siden de også har et IKS på driften av IT, har de mulighet
til å samle fagpersoner og øke kompetansen, noe de små kommunene ikke hadde fått til på egen
hånd.
Det er noen forskjeller allikevel, det er et hovedsystem som ikke er likt; pleie- og omsorg. Dette
er grunnet hvor mye byttekostnader de er villig til å ta for at alle kommuner skal ha samme system.
De har brukt mye ressurser over to år innenfor Helsenett, for en elektronisk meldingsutveksling
mellom helseforetakene. Det var et kjempe prosjekt som kostet veldig mye, både tid og penger, og
det har nå vært i drift i ca. ett år. Så de er veldig redd for å gjøre noe som endrer dette. Det er også
en fare for juridisk avklaring når man skal bytte system.
Det er det en liten risiko for at hvis man må gå ut på anbud, så kan det bli en tredje leverandør
som vinner anbudet. Da må man bytte ut to systemer som man er fornøyd med, til noe som man
kanskje ikke er så fornøyd med. Et eksempel er et EDB-sakssystem som ikke fungerte, men som
var veldig gode på anbudsprosessen. Anbud kan være en skummel prosess, så det må gjøres med
grundighet og være gjennomtenkt, slik at man slipper å ende opp med noe billig og ikke så bra. Så
ved en sammenslåing vil det være best å slå sammen et omsorgssystem.
Det finnes et regelverk med tilslutningsregler, hvis en stor kommune eller to av tre har et
system, og det er en liten kommune som ikke har det, er det enklere å forsvare at den lille må
slutte seg til de andre. Legger man på byttekostnadene så vil jo prisen på et nytt system bli veldig
mye høyere enn å bytte mellom to som allerede finnes.
I Stokke har de egen IT-avdeling, selv om noen av løsningene driftes av Gigafib, som de
er medeiere i. Gigafib drifter den fysiske infrastrukturen for flere kommuner i Vestfold. Sandefjord, som Stokke og Andebu skal slå seg sammen med har et annet selskap som heter Sandefjord
bredbånd. Dermed blir de avhengig av å finne en god løsning ved sammenslåingen, men det kan
heller ikke være sånn at man ikke kan slå sammen forskjellige kommuner på grunn av forskjellige
IT-systemer. De har fått beskjed om at dette vil koste en del penger og at det vil være en del utfordringer. I tillegg kjøper de blant annet av Nøtterøy på lønn og personal. Det er også slike avtaler
som etterhvert vil bli sagt opp og tatt inn Sandefjord. Da de begynte utredningen, fant de ut at de
var medeiere i 44 ulike interkommunale selskap, det er ikke spesielt for dem, det er sånn det er.
I indre Østfold er det møte med bestillerforum en gang i måneden og utenom det etter behov.
Samarbeidet fungerer ganske bra, men noen kommuner har mer IKT-bemanning og litt mer fokus
på IKT. Disse samarbeider kanskje litt bedre rundt IKT-løsningene enn det de resterende gjør. Det
er noen små kommuner der kanskje eksempelvis økonomisjefen har IT-ansvaret, som tenker mest
økonomi og at alt dette er dyrt, mens noen større kommuner har mer IT-folk med IT-fokus som
klarer å legge bort økonomisynet, og klarer å tenke at de vil ha best mulig IT.
Innføringen av dataprogrammene har gått bra. De har vært prosjektledere som har styrt prosessen, og det har vært en god hjelp og nyttig læring for noen av kommunene. De har spart penger på
at de har gjort alt i alle kommunene samtidig, som opplæring, og dermed har det blitt rimeligere.
Det er også gevinster på at de går ut på anbud sammen og dermed er en større enhet som kan få
bedre priser.
Så det er jo en utveksling av kompetanse mellom kommunene, som absolutt er en fordel. De
har også etablert en del slike nettverk på enkelte områder. For eksempel skolelederne sitter i ett
nettverk nå, hvor de diskuterer utviklingen i Hibernate og disse skolesystemene. De har nettverk
på noen andre områder også, og der ligger det en del utvikling.

7.5.6

Digitalisering

I indre Østfold ligger mye ute på nett. Det er noe på teknikk- og beredskap som fremdeles ikke er
digitalisert. Ellers kan man gjøre alt fra å søke jobb og søke barnehageplass digitalt.
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Det mangler også et rapporteringsprogram, og i styringsverktøyet for ansatte kjøres fremdeles
noen av løsningene analogt. Papirer arkiveres stort sett ikke manuelt lenger, men det er fremdeles
en del utskriftsjobber. Alle politikerne har også fått iPad til alle sakspapirene, noe som betyr at de
har mulighet til å ha med alle dokumentene hele tiden.
Noen av kommunene har valgt vekk noen digitale informasjonskanaler, som for eksempel
Facebook. Dette for å spare kostnader på bemanning som ville vært nødvendig til slike ting. Men
alle er opptatte av å ha oppdaterte nettsider, hvor virksomhetene fyller på med informasjon og
nyheter og slikt. Websidene er også universelt utformet, som betyr at de blant annet er på flere
språk, og at det er mulighet til å lytte til teksten. Det er også i den ene kommunen et prosjekt mot
den digitale skolen hvor de ser på digitale læringsplattformer. De ser også at gjennom å digitalisere
arkiver, så har de ikke lenger papirarkivene og må stole helt på de tekniske løsningene, noe som kan
være litt skummelt. Dessuten må de nå vite helt sikkert at alt de arkiverer holder riktig standard.
Ved den økte digitaliseringen blir det også mer opplæring. Et eksempel er lærere som har
jobbet på en bestemt måte i 20 år, for nå å plutselig skulle begynne å bruke digitale verktøy i
undervisningen. Da blir det litt opplæringstid for å få vedkommende til å føle seg trygg på den nye
læresituasjonen.
I Stokke kommune skal alt være digitalisert. De kjører også en del prosjekter med høgskolen i
Vestfold. Et eksempel er et prosjekt de nå har, med å legge inn en liten sensor i bleiene på de eldre,
som leser av urin prøver. Disse leses av hver 20 minutt på en PC og på denne måten blir jobben
gjort på et halvt minutt.
De tenker også på andre måter å løse logistiske utfordringer på, som den løsningen man har
valgt i Horten, der man har kopiert Posten sitt distribusjonssystem, for å bedre kjørerutene til
hjemmehjelpen.
I Norge er kommunen ca. 60% av all offentlig oppgaveproduksjon. I noen kommuner i sør
Europa, består kommunens oppgave hovedsakelig av å arrangere sommerfesten. Der er det staten
som gjør all offentlig tjenesteproduksjon. Siden det ligger an til at kommunene heller får flere oppgaver enn færre, må de ha profesjonelle. Det er rundt 700 lovpålagte tjenester i kommunesektoren
og kommunen har rundt 150 til som de tar på seg frivillig. Derfor trenger man større fagmiljøer
for å gjøre jobben på en god måte. Innbyggerne har en forventning i Norge om at det offentlige gir
gode tjenester, at det ikke er korrupsjon eller egeninteresse, og at det er offentlighet. Skal saken
din behandles, skal du få lov til å møte opp og se på at saken diskuteres. Dette er verdier som blir
satt pris på, og da må man ha systemer som er gode nok til å håndtere de verdiene.

7.5.7

Den pågående prosessen

I indre Østfold har de påbegynt en utredning for å evaluere hver kommunes sterke og svake sider,
som skal gi en pekepinn på hvilken kompetanse man kan sitte med i de forskjellige sammenslåings-forslagene. Når de kommer så langt at det blir tatt en bestemmelse, vil det være naturlig
å ta opp IKT-relaterte spørsmål i bestillerforumet. Rådmennene er på en del møter og innen sommeren 2015 skal de ha bestemt seg for hvilke alternativer som er mest relevante og man skal gå
for.
Det blir også vurdert hva som skal skje med de interkommunale selskapene, om disse skal
bestå eller avvikles og hva man eventuelt skal gjøre med de tjenestene som disse drifter hvis man
velger å avvikle. For de kommunene som velger å slå seg sammen, skal prosessen være ferdig i
2020.
Alle kommunene kom til å ansette en prosjektleder til å drive den overordnede prosessen. De
var derimot usikre hvorvidt denne kom til å bli ansatt internt i kommunen eller om det kom til å
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bli tatt inn hjelp fra eksterne firmaer. Noen av de anser det mest gunstig å få hjelp eksternt for å se
på løsningene.
subsectionIT-strategi og IKT-plan I indre Østfold har alle kommunene IKT-strategi som blir
revidert hvert år. Det er også en del virksomheter som har egen IKT-strategi, og som blir utarbeidet
i samarbeid med kommunen. I denne går man mer i detaljer enn det man gjør i den overordnede
som kommunen har.
I den ene kommunen omhandlet denne strategien kun strukturen på systemene, men de er i
arbeid med å utarbeide planer og strategier for de resterende områdene. I en annen kommune er
det meste av planer og strategier kun muntlig kommunisert. De er opptatt av at de ikke lager mer
planer og papirarbeid enn nødvendig, og heller får ting til å skje.
I Stokke har de ikke laget en plan for den nye kommunen ennå. Det de har gjort er å sette
telefoni ut på anbud for de tre kommunene. Deretter skal det ansettes en person som skal drive
hele prosjektet, og den stillingen utlyses i løpet av våren. Inntil den personen er ansatt, gjøres det
ikke så veldig mye, annet enn at det er veldig mye kartlegging.

7.5.8

Forarbeid og konsekvenser

En av de største konsekvensene vil være mer opplæring av ansatte. Man skifter ut noen systemer,
noe som bidrar til at det blir mange som vil måtte få mer opplæring. Så er det også dette med
hvordan de nå samarbeider kontra slik det vil bli, hvor man slipper å diskutere så mye. Det kan
ta 4 måneder nå for å få en avklaring slik enkelte kommuner har det nå. Forhåpentligvis vil det
på sikt bli mulig å få flere av systemene som leietjenester, så man slipper å ha IT-drift på de. Der
vil det være en enormt mange gevinster å hente; raskere oppgraderinger, man vil ikke lenger ha
oppgraderings problematikk – det vil skje gjennom leverandøren.
Leverandøren kan jo optimalisere sitt system til den driftsplattformen som man velger. Den
type systemer fungerer best i noen av kommunene. I skolesektoren bruker de flere slike løsninger
og det er der det er minst problemer. Det er derimot noen lover og regler som begrenser dette litt,
blant annet de som har med personvern å gjøre. Dette må være plassert i en sikker sone.
Alle kommunene i indre Østfold har startet analyser av seg selv, som skal gi et bilde på hvor de
er gode og hvor de er dårlige. Deretter bruker de resultatene fra den inn i vurderingen om hvilken
sammenslåing som vil tjene hver kommune best.
I Stokke vil prosjektet bli etablert med ganske mange arbeidsgrupper, hvor IKT er en av gruppene. Det er for eksempel skole som eier skoleprogrammene, og IKT er med å gi support på for
eksempel hvis man skal skaffe et program. Dette programmet skal kommunisere med de andre
programmene. Skolen skal kunne bestemme hva de ønsker å ha i kravspesifikasjonen, hva som er
viktig for at de skal kunne bruke det i sin jobb. Det har ikke de på IT kompetanse til. De er gode
på dataløsninger, men de forstår ikke hverdagen til skolefolka når de skal bruke skolesystemene.
Det er ikke lov å forskjellsbehandle, så når det blir en sammenslåing, vil alle skolene ha samme
systemer og tilsvarende i de andre sektorene. De store utfordringene de har nå, er å skape en felles
kultur.
Ved å lære av hva som har blitt gjort tidligere, kan man unngå å gjøre kostbare feil i en sammenslåingsprosess. Noen feil vil det naturligvis bli, det er bare mennesker som jobber i kommunene.
Det viktigste uansett hva man gjør, er å informere. Det er sjelden noen sier de har fått for mye informasjon. Informasjonen kan bli delt på for eksempel sosiale medier, hjemmesidene og man kan
opprette private grupper på Facebook til de ansatte i kommunen, slik at disse får all informasjon
her, før de kan lese om den i avisen. Om det ikke har skjedd noe kan dette også legges ut, for å
unngå spekulasjoner og ryktespredninger. Det kan også lønne seg å informere på flere medier, da
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det ikke er alle som har Facebook for eksempel. De personene som ikke er på sosiale medier, eller
nett generelt, må selv oppsøke informasjon. Det å ikke ha nett i dag er som å ikke ha vann og strøm
i huset.

7.5.9

Kontakt med andre i lignende situasjoner

I indre Østfold er det ingen dialog med kommuner utenfor de kommunene som muligens skal slå
seg sammen. Fylkesmannen arrangerer samlinger, med sammenslåing som tema, som de deltar på.
Den siste handlet om hvordan innbyggerne forstår det og hvordan man får til den gode samtalen
med innbyggerne. Der blir det tatt opp hva som har fungert for andre og ikke. Men det er jo også
om å gjøre å ikke miste helt motet av alt som skal tenkes på, samt finne en retning og gjøre det
som virker veldig uoverkommelig så enkelt som mulig.

7.5.10

Ønsker for sammenslåingen

Det kom fram flere ønsker for IKT ved en ny kommune i indre Østfold. Bestillerfunksjonen ble
av noen ansett som litt svak og det var ønske om å opprette en eStab, som de har i noen andre
kommuner i Norge. Disse skal ha tid og ressurser til å overta de delene av bestillerforum som går
på de tekniske delene. I det nåværende bestillerforumet skal man ikke snakke teknisk da det blir
for uforståelig for noen, og man skal heller ikke snakke om eventuelle problemer man har med de
tekniske løsningene.
En annen kunne tenkt seg en større IT-avdeling i den nye kommunen. Denne skulle hatt jobben
med samkjøre alle fagprogram så det ble likt. IKT skal fungere til enhver tid, og når det er behov
for det. Man skal bruke minst mulig energi på det. Disse systemene må være like for alle. En
kommune bør ikke ha for mange småsentre. Det er ikke til å unngå at Meieribyen er der det er
tilhørighet for de i Skiptvet og Spydeberg sentrum for de som bor der, men skal vi ha en kommune i
indre Østfold, så er det viktig å bygge opp en identitet, slik at en også føler at en bor i indre Østfoldkommunen. Ikke bare på tettstedet sitt. IKT skal bli både utviklingsorientert og ha kunnskap til å
snakke med kommunene, men også være synlig utover den nye kommunen. Slik at det blir som
noe andre kan finne inspirasjon i.
Det skal være kvalitet, men man skal ikke kaste seg på alle trender. Det skal være gjennomtenkt, og skal passe for den nye kommunen. En IKT avdeling som er gode på å formidle og å
lære bort, vil være et “kraftsenter eller en motor”, som sørger for digitalisering, men samtidig er i
kontakt med de virksomhetene og vet hva det er de faktisk trenger. Det er viktig å vite hva som er
behovet og hva er det av applikasjoner å få tak i. Det må være en god dialog mellom IT-avdelingen
og de andre virksomhetene. En IT-avdeling er viktig, og den fagkompetansen er utrolig viktig for
kommunene. Vi går inn i en mer og mer digital virkelighet, som må forståes.
Et av de beste scenarioene for implementasjoner i flere kommuner, ville være å samle de fra
kryss og tvers sammen, og gjøre en felles opplæring. Deretter hatt en lengre prosess, hvor man
hadde grupper som besto av kjernepersoner, som fikk direkte opplæring og kunne komme med
ideer og tanker, for så å sende de tilbake ut i virksomhetene.
Det verste som kunne skje er om disse små landkommunene blir i utkanten, slik at innbyggerne
ikke føler at de er en del av den nye kommunen. En annen ting er om man sitter i en storkommune
og kjemper mot hverandre mellom tettstedene, og at man ikke blir enige om felles løsninger som
er til gode for hele bygda. I tillegg at man får løsninger som prioriterer noen deler fremfor noen
andre. At ikke det blir behandlet som en storkommune, men deler fremdeles.
Eller alt for store ambisjoner og for liten økonomi. Det er jo klart at dette er en utfordring alle
kommuner har, for du har fagpersoner som vil gjøre veldig mye, også har du rammen. Så må man
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holde seg godt nok innenfor rammen, og det å holde motivasjonen oppe hele tiden i “godt nok”,
det er en utfordring.

7.5.11

Den nye reformen

Det finnes mange kloke hoder i departementet som forteller om hvordan ting bør være og må være
innen gitte frister. Så tror de kommunene kan gjøre noe med det, noe som er helt feil, da kommunene ikke har noen nevneverdig kontroll over programmeringen i systemene. For eksempel kom
det en masse pålegg om hvordan systemene skulle ha brukergrensesnitt for ulike funksjonshemninger, eller universal utforming. Noe som betyr at selv om du ikke kan se eller høre, så skal du
kunne bruke for eksempel hjemmesiden til kommunen.
For ett år siden ble det opprettet et inspeksjonsorgan, som kan reise rundt til de forskjellige
kommunene og kontrollere at de har kommet i mål med de kravene som er satt. Kommunene er selv
ansvarlig for at for eksempel hjemmesider overholder disse kravene, selv om dette er en løsning
noen kanskje har kjøpt. Kommunene blir helt avhengig av at leverandørene gjør de tilpasninger
som er i henhold til kravene, da dette ikke er noe kommunene har kompetanse til.
Det eneste kommunen kan gjøre er vel å ta disse kravene inn i anbudsprosessen, noe som
igjen betyr at de blir nødt tl å bytte systemer. Anbud er dyre og omstendelig prosesser, så disse
kravene er ideelt sett en evolusjon som burde gå over tid, noe mange av disse organene som setter
standardene ikke tar med i beslutningsgrunnlaget og ikke forstår at tar tid å gjennomføre. Om de
hadde gjort slik som KS har gjort de siste fire årene, samarbeidet med leverandørene for å få disse
standardene inn i systemene, ville det vært mye bedre for alle kommunene i Norge. Dette er riktig
nok noe som har begynt å skje, i veldig liten grad enn så lenge. KommIT har påvirket en del av
valgene til flere kommuner på hvilke løsninger de har valgt. Det fine med kommIT, selv om det
ikke er utbredt brukt ennå, er at det gir mulighet til at kommuner gjør mye veldig likt.
Regjeringen tenker mye på velferdsteknologi og utviklingen innen helse- og omsorg. Dette
blir veldig viktig når det nå blir større kommuner. Man må tenke på slike ting om det blir storkommuner, som hvis hele indre Østfold, fra Hobøl til Trøgstad slår seg sammen. Hvordan skal
hjemmesykepleien bli om det blir en realitet? Skal den sentraliseres, eller skal det være avdelinger
i hver av de tidligere kommunene? For å eventuelt løse utfordringer knyttet til dette, er det viktig å
se på hvordan man kan utnytte teknologien på best mulig måte for å løse de utfordringene man får.
Man kan for eksempel ha en skjerm hos de eldre, som er lett å ta i bruk. De kommunene som har
testet ut slik teknologi, har vært tjent med dette, og de eldre tør å a det i bruk og forstår hvordan
de bruker det.
IKT blir viktig for utviklingen av en storkommune. Man må ha utviklet programvare som
kommuniserer godt med de behovene kommunen har og dekker de, og samtidig kommuniserer
med statens krav i forhold til hva kommunen skal gjøre og levere. IKT er viktig, men har ikke vært
fokusert på i kommunereformen så langt i noen av utredningene som har pågått. Selv om dette er
en av de største utfordringene man står ovenfor ved en kommunesammenslåing.
En vil få økonomiske gevinster på å planlegge og utføre IKT på en god måte, hvis ikke blir det
alt for dyrt og kommunen blir fattig, som kan være aktuelt, da kommunene ikke får mer penger å
rutte med, men mindre av staten på sikt. Man får en gevinst i overgangsperioden, men etterhvert
trekker man ut en del av rammetilskuddene på grunn av mindre administrasjon og lignende. Det
blir derimot ikke færre administrative stillinger, for en storkommune koster mer å administrere.
Staten sparer penger og kommunen taper, og derfor må man hente ut gevinster ved effektivisering.
IT vil være en måte å effektivisere på, og man må ha systemer som man bruker lite tid på å
administrere.
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Man har mer armsleng økonomisk i den nye kommunen i og med at den er større. Ved å ha
store, anerkjente og gode verktøy kan man få en mer robust kommune. I tillegg bør man ha bedre kompetanse som kan ivareta sikkerheten, informasjonssikkerheten og slike ting. Det er derfor
mange kommuner oppretter samarbeid, for å få den spisskompetansen på ulike områder som bidrar
til økt kvalitet, noe man ikke hadde klart å få til alene i de litt mindre kommunene.
De største utfordringene ved en sammenslåing, er at det ofte er litt ulike kulturer som skal
slåes sammen, og ulike måter å drive kommunen på. I tillegg har man i indre Østfold forskjeller
mellom bykommuner som Askim, og landkommuner som Trøgstad. Det er viktig å få på plass
en helhetlig tankegang om hvordan kommunen skal drives, med både by og land. Det må lages
planer for hvordan de ulike delene skal slåes sammen, og det er alltid mye følelser involvert i slike
prosesser. Det kan være mye uvisshet rundt arbeidsforhold, selv om man stort sett trenger alle
videre i den nye kommunen. Dessuten vil det jo også bli en naturlig avgang fordi noen går av med
pensjon. Det kan bli utfordrende å finne den nye identiteten og derfor kan det være lurt å ha gjort
seg opp noen tanker om hva slags kultur man ønsker i den nye kommunen, samt hva slags ledelse
man vil ha.
Det er også forskjeller mellom organisasjonsstrukturen i kommunene i indre Østfold, noen har
en mer flat struktur, med nettverk på kryss og tvers mellom virksomhetene. Dette vil naturlig nok
være annerledes for litt større kommuner.
Man må ha en åpen debatt om de viktige tingene. Hvor rådhuset skal ligge er egentlig ikke
viktig, og det tar livet av debatten, da rådhuset ofte er en symbolsk greie. Det som tar livet av
debatten er tre ting; navnet på kommunen, kommunehuset og kommunevåpenet. Det er mange
saker som har strandet på grunn av det.
IKT er et slikt område at når det funker, så bryr ikke folk seg. Men når det ikke fungerer, så
får man ikke produsert noe lenger. Før kunne man fremdeles jobbe, nå derimot bare sitter man der
og er frustrerte. Man må få til systemer man ikke hadde kunnet hatt om man ikke hadde slått seg
sammen. Om man for eksempel på byggesak kunne søkt om å bygge garasje og fylt ut tegninger
på nett på en enkel måte, ville dette vært mye enklere både for de ansatte og for de som skulle
bygge. Det blir litt drøyt om man skal måtte betale for å få informasjon om huset man bor i, samt
at dette ikke er noe man har behov for å ha manuell behandling av. Andre ting som ikke er relevant
for de ansatte er hvilket lønnssystem man har. De vil ha lønn hver måned, og kommer den ikke
blir det bråk. Så slike ting er viktige å få avklart og at funker den dagen man skal ta i bruk felles
lønnssystemer, men hvilket lønnssystem man velger er ikke så viktig, bare det fungerer. Slik skal
det også være for offentlige tjenester, som vi kan gjøre bedre med mer selvbetjening og bedre
tilgjengelighet. Disse tingene skal være oppe hele tiden, så det krever en god infrastruktur.
Slike systemer er dyre og det er mye jobb og ofte stor frustrasjon i organisasjonen når man
bytter systemer. Leverandører er litt som bruktbil selgere og mener alt skal gå så bra, selv om
det ikke alltid er tilfellet. Mange brukere skal gjennom en opplæring i et system de kanskje ikke
forstår hvordan de bruker, og er det da i tillegg nede tid og dårlig support, er dette negativt for
brukerne. Dette er den store utfordringen. Det viktige i en sammenslåing er å prioritere.
Man må ha politikken lik, man kan ikke for eksempel få ja til å ha en begravelse i en kommune,
men nei i den andre. Slike ting må behandles på en forutsigbar måte. For at slike ting skal fungere,
må en del av IT-systemene på plass tidlig, og det er denne etableringen og gjennomføringen som
vil by på mest utfordringer. I dag er det muligheter for at nesten alt kan legges på nett, men det
er store økonomiske kostnader her, ikke bare i innkjøp, men i de ressurser det kreves å få inn i
systemet, som er en undervurdert kostnad det er fort gjort å ikke tenke på. Spesielt når man har
disse store systemene, som økonomisystemet som er sentralnerven i en organisasjon.
For å få økonomien til å gå opp etter at inndelingstilskuddene fases ut, må man ha laget en
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97

smart og effektiv organisasjon i løpet av de 15 årene man har inndelingstilskuddet.

7.5.12

Staten

Det er noen ting staten burde stått for. Standardisering er en av de. I dag skal kommunene selv
velge systemer og de bruker mye ressurser på å gjennomføre enorme prosjekter, til og med helt
like prosjekter, for å innføre systemer. Disse kan man risikere at attpåtil ikke fungerer og man har
kanskje heller ikke kompetanse til å ivareta det. Selv om det skal være demokrati i kommunene,
burde man i IKT ha mye mer samkjørte prosesser. De krav som nå stilles til alt fra plattform til
enkelte av verktøyene man må ha, som SvarUT, burde ha kommet mye tidligere. Fra høyere hold
burde det vært stilt krav til systemleverandør som skal levere til det offentlige, om at disse oppfyller
minste krav til funksjonalitet. Dette burde man kunne sjekke sentralt, ved at for eksempel et organ
høyt oppe i hierarkiet sjekket av alle systemleverandørene som skal levere viktige systemer til det
offentlige, og sjekket at de hadde støtte for flere språk for eksempel, eller andre krav som Noark
arkivstandarden. På den måten så kunne leverandøren sertifisere sitt system til å levere til det
offentlige og de som var godkjente kunne konkurrere om å levere. På den måten vet kommunene
enkelt hvilke system som oppfyller kravene til offentlige tjenester, og kunne kuttet tid og ressurser
i anbudsprosessen. Det hender jo også at noen leverandører benytter teknologi som er i ferd med
å dø ut, så det er mye man skal passe på ved anbudsrunder.
Man burde også i større grad enten valgt samme systemer eller i hvert fall sikre at i en godkjenningsprosess at de snakker sammen, at systemene kan utveksle informasjon og det burde vært
sertifisert før man gjorde anskaffelsen. Det er mange som sier de kan levere, men at det bare må
tilpasses.
Det burde vært en nasjonal motorvei for utveksling av data, som var ferdig satt opp, og kanskje driftet av det offentlige eller statlige, som gav mulighet til et nasjonalt nettverk der du kunne
utveksle data mellom på bestemte protokoller, og systemene måtte være sertifisert på den motorveien. Da vil man lettere kunne utveksle informasjon internt mellom systemene, og mellom
kommuner og fylkeskommuner og alle andre som statlige institusjoner. Helsenett er et slikt eksempel, men brukes kun til helsedata. Hadde det blitt gjort noe tilsvarende for andre systemer, så
kunne man styrt mer de systembehovene og leveransene fra høyere hold.
En kommune mener kommunene kjenner sine best, så foruten å bidra på en økonomisk måte,
enten med å forhandle priser eller lignende, burde kommunene stå for det meste selv. Staten burde
også ha utredet mer på forhånd selv, og tydeliggjort for kommunene hvordan de tenker at kommunene skal fungere og hvilke oppgaver de skal ha. Den prosessen de har satt i gang, tvinger
kommunene til å slå seg sammen, så skal de først etterpå få vite hva de skal gjøre. Staten styrer
jo allerede ganske kraftig sånn som de gjør, med overgripende systemer hvor alt skal integreres.
Altinn og valgsystemer er slike eksempler. Om de hadde bestemt et system for hele Norge, hadde
det kanskje blitt enda mindre konkurranse. Om man i dag kjøper et verktøy på anbud, for at det
så bestemmes sentralt at man skal bruke noe annet, vil dette bli en ekstrakostnad. Nå har staten
standard verktøy som de skal bruke, og kommune Norge har mulighet til å bruke for eksempel
Visma på lønn.
Staten fastsetter på skole og helse gjerne en del minimums-standarder. Blant annet har alle
krav på sykehjemsplass, derfor har man ikke formelle ventelister på sykehjem, for har man krav
på sykehjemsplass, skal man ha det. Kommuner kan i veldig stor grad velge hvordan de løser
tingene. De velger selv hvor det skal bygges skoler, hvilken type ansatte de trenger, men de skal
formidle en viss mengde og type kunnskap i løpet av et skoleår. Det er stortinget og staten som
bestemmer veldig mye av hva som er minste standard.
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Oversikt over svarene fra kommuner som skal igjennom en kommunesammenslåing

Figur 7.3: Matrise over resultater fra intervjuer med kommuner som skal igjennom en kommunesammenslåing.

7.6

Intervju hos Statens hus

Prosjektgruppen var på besøk hos Statens hus i Østfold for å få et innblikk i hvordan jobber mot
en mulig kommunesammenslåing.

7.6.1

Hvordan kommunene jobber mot en ny kommunerefom

Alle kommunene kartlegger nå seg selv for å finne ut om de er robuste nok til å kunne fortsette
som egne kommuner, eller om de bør slå seg i sammen med andre. De fleste kommunene, i hvert
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fall i Østfold er i en fase som de ikke har begynt å planlegge den nye kommunen, heller ikke IKTsystemene, men at de ser på parameter i forhold til om de er robuste nok. Utover høsten begynner
i hvert fall kommunene som velger å slå seg i sammen å se på hva som skal til for å organisere
en ny kommune. Det er hittil ikke satt så veldig mye lys på det man skal gjøre for å bygge en ny
kommune.

7.6.2

Prosessen med hvordan en ny kommune blir født

Det er når Stortinget har truffet vedtak om at en kommune skal slå seg i sammen at man har
legitimitet og formalgrunnlag til å planlegge den nye kommunen. I juni 2017 skal Regjeringen
gjøre vedtak om det de kaller en ny helhetlig kommunestruktur, så det er i denne perioden alle
kommunene i Norge kommer til å slå seg i sammen. Dette er det Stortinget som har lagt opp til. De
kommunestyrene dette gjelder blir innkalt til fylkesmannen her også blir det valgt en fellesnemd i
inndelingslovas bestemmelser.
Den nye fellesnemda skal planlegge den nye kommunen som for eksempel organisasjon, teknologi og budsjett. Frem til dette er kommunen gitt en frist, at til sommeren neste år må kommunene ha bestemt seg for om de skal fortsette som før eller om de skal slå seg i sammen. På grunnlag
av dette er det litt begrenset hvor dypt man går i utredningene nå.

7.6.3

Tidligere kommunesammenslåing

Jeg var tidligere prosjektleder for en kommunesammenslåing i Fredrikstad tidlig på 90-tallet, så
min erfaring med hvordan vi håndterte IKT stammer fra den gangen. I denne kommunesammenslåingen vedtok Stortinget at de fem kommunene skulle slå seg i sammen, selv om alle kommunene
var imot. Men nå har kommunene mulighet til å utrede og snakke i sammen i et år i forveien før
man bestemmer seg. Vi hadde flinke folk som var klare på IKT var noe av det første de måtte
begynne med for å bli driftsklare til den nye kommunen skulle stå klar. Det første som ble gjort
var å slå i sammen IKT-driften lenge før den nye kommunen var en virkelighet. En av de første
personene jeg ansatte når jeg hadde blitt rådmann for den nye kommunen i 1992, var han som
skulle få ansvar for IKT-driften, Per Erik Simonsen. Den nye IKT-lederen samlet alle de ansatte
som jobbet i de forskjellige kommunene med IKT og innførte felles systemer. Deretter lagde han
et prosjekt som kun hadde med IKT å gjøre. Simonsen lagde en plan over det teknologiske, HR
sidene i det å innføre IKT, og et år før kommunen var en realitet lagde vi en struktur for driften.
Kommuner har vanligvis forskjellige systemer og den gangen var ulikhetene enda større. Så
ved å gjøre en stor jobb innen IKT oppnådde vi at alle de 5000 ansatte hadde samme systemer og
samme strukturen på ledelse og IKT. Men jeg mener at suksess historiene rundt kommunesammenslåingen i Fredrikstad var på grunn av det vi gjorde på IKT området. Vi innførte arbeidsstasjoner for å ta ned utgiftene i den nye kommunen, som ikke hadde så mye kraft, så vi kjørte mye
på servere. Tidligere hadde kommunene betalt kanskje 10-15000kr for en arbeidsplass, men med
denne løsningen betalte kommunen rundt 1500kr. Dette var det ingen andre som hadde gjort i den
kommunale sektoren på den tiden.

7.6.4

Kommunene

Kommunene bruker systemene ganske ulikt, de har en del samarbeid, men innad i de forskjellige
kommunene er det ganske store forskjeller. Ved at noen bruker systemene veldig mye, mens andre
kun bruker en liten prosent av potensialet i de forskjellige systemene.
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IKT-utviklingen er en grunn til at kommunene bør bli større, og kommunereformen mener at
kommunene bør bli det på hele planet. Men på tross av dette så er det veldig lite fokus på IKT,
både i fra departementet sin side og i fra de kommunene som er der nå. Dette er i grunn noe man
bør begynne å jobbe med engang man har fått legitimitet til en ny kommune i fellesnemda.
Jeg har tidligere jobbet i Hvaler kommune, der samarbeidet vi med Fredrikstad, slik at de tok
over all drift for oss. På Hvaler er det praktisk talt ikke servere igjen. På grunn av denne ordningen
måtte vi investere i fiberkanaler for å få dette til å fungere. Prisstrukturen den gang innebar at
hvis vi ble enige med Fredrikstad å betalte grensekostnaden for de forskjellige lisensene slik at vi
betalte det Fredrikstad måtte betale for å drifte oss, så ble det nesten ingen pris for Hvaler for fordi
vi gikk inn i et stort intervall. Så Hvaler sparte nesten 6 millioner i året på å gå inn i avtalen. Slik
vil det jo også bli for en del kommuner som slår seg i sammen, gitt at prisstrukturen er den samme.
Kommunene jobber nok antakelig altfor lite med dette spørsmålet iallfall i den fasen de er nå
med IKT, det er en bærebjelke for å få den nye kommunen til å fungere.
Det er kjent at en av utfordringene for kommunens bruk av IT nå er at yrkesgrupper som ikke
er vandt til å bruke IT skal nå bruke det som et arbeidsverktøy. For eksempel velferdsteknologi
som kommunene er nødt til å gjøre noe med veldig fort. Det er veldig vanskelig å få sykepleiere til
å ta den oppgaven på måten de må gjøre, for å få dette til å fungere. Så det hjelper ikke å ha gode
IT-folk hvis man ikke får brukerne til å bli motivert til å bruke verktøyene. Dette er noe som også
taler for å gjøre kommunene større, samt gjøre alle fagmiljøene sterkere. Sånn som jeg opplever
det så er kanskje den største utfordringen å effektivisere bruken av IT i norske kommuner, ved å
få faggrupper som har dette som et veldig perifert fag i utdannelsen sin til å ta tak i det, enten om
de heter sykepleiere, lærer eller sosionomer.
Det er to hovedtyper av sammensluttningsprosessene, den ene typen er de som vurdere å slå
seg i sammen og som ikke finner på noe nytt, altså som bare summerer det de kommunene har fra
før. Dette er ikke en riktig tankegang, for nå har kommunene en gylden mulighet til å skape noe
nytt, også i forhold til bruk av IKT.

7.6.5

Innovative kommuner

Det er flere kommuner som kommer til å klare å bli mer innovative, og man vil kunne se fremover
hvilke kommuner som er dynamiske nå og som bruker kommunereformen til å gjøre noe som er
innovativt, og på å drive organisasjon, tjenester, produksjon og lignende fremover. Jeg tør ikke å
gi eksempler på kommuner i Østfold, men jeg ser forskjeller. Det er flere kommuner i Østfold som
ikke har lyst til å bli større, men dette går mye på bevegelsene i holdningene i kommunen, også
politikerne. De som jobber i kommunen og kjenner hvor skoen trykker, er i mye større utstrekning
enn politikerne som sitter i kommunestyret. Dette handler ikke bare om IKT, men de er opptatt av
at man bør gjøre noe med kommunestrukturen. En IKT-ansvarlig sa til meg for en stund siden at
dette går ikke mer, vi må gjøre noe med kommunestrukturen. En av kommunene som virkelig er
imot å slå seg sammen, vet hvor skoene trykker og vet hvor vanskelig det er å drive IT i en liten
kommune med tanke på samarbeid.
Det er politikerne som bestemmer om kommunestrukturen skal forandres, det vil si kommunestyret. Ved denne kommunereformen har Regjeringen sagt i forbindelsen med kommunereformen
at de ikke vil tvinge kommuner til å slå seg i sammen slik de har gjort tidligere. I 2017 vil Regjeringen og Stortinget gjøre et vedtak om en helhetlig kommunestruktur, og det er en oppsummering
av hele kommunereformen som startet i fjor.
Denne sammenslåingen skal basere seg på frivillighet, og i prinsippet så betyr det at man ikke
ønsker å tvinge kommuner til å slå seg sammen i Stortinget 2017. Dette vil si at hvis en kommune
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ikke ønsker å slå seg i sammen med en annen kommune, så skal de slippe det. Enkelte unntak kan
vel kanskje være der en kommune ligger inne i en smultring, hvor kommunene slår seg sammen,
da kan det hende regjeringen sier at denne kommunen må være med på sammenslåingen. Siden
reformen er frivillig er det vanskelig å få til en nødvendig reform som jeg ser det, siden det skal
baseres på frivillighet. En annen faktor er at de som skal si ja til dette vedtaket, er de som mister
stolen sin. De som er fremtidsorienterte ser at dette er riktig, parker sine egne interesser og velger
å si ja.
Staten forandrer spillereglene for de små kommunene og det blir derfor vanskeligere for de
små kommunene. Inntektssystemet er et fordelingssystem som utjevner kommunens inntekter og
forsåvidt utgifter. Per dags dato får de kommunene som er ufrivillig små en kompensasjon, men
hvis regjeringen forandrer den ene komponenten i inntektssystemet, så sier de at det er frivillig å
være liten og da bortfaller denne delen av finansieringen. Det er nå mange små kommuner som får
dette basistilskuddet.
En kommune i Østfold har for eksempel regnet på det, og sier at hvis inntektssystemet blir
endret sånn som det kan se ut til å bli, så må de slå seg sammen.
Fylkeskommunen vil få nye oppgaver som en del av kommunereformen, og den meldingen
som ble lagt fram for Stortinget, viser et bilde av hvordan man tenker seg fra Regjeringen sin side,
vedrørende forandringer og hvordan man skal omfordele de oppgavene som fylkeskommunen og
de ulike delene av staten, direktoratet, fylkesmannen og kommunene vil få i fremtiden. En del av
de oppgavene fylkeskommunen har i dag er tenkt at skal bli lagt til de nye store kommunene. Så
fylkeskommunen forandres som følge av det. Den vil mest sannsynlig da miste noen oppgaver
til de kommunene som blir større. Fylkesgrensene kan også bli forandret, noe som må vurderes.
Fylkesordførerene i Østfold og Akershus snakker nå sammen for å se på endringer av grensene
mellom de fylkeskommunene.

7.6.6

Oversikt over svarene fra Statens hus i Moss

7.6.7

En oversikt over alle svar
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Figur 7.4: Matrise over resultater fra intervju med prosessveileder i statens hus i Østfold.
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Figur 7.5: Samlede resultater i en matrise.

Kapittel 8

Beste Praksis
Gruppen har utarbeidet en Beste Praksis for de kommuner som skal gjennom en fremtidig kommunesammenslåing. På bakgrunn av feltundersøkelser gjort med kommuner som har vært gjennom en sammenslåing, har gruppen gjort ulike nyttige funn. Denne Beste Praksisen er ment å være
et nyttig hjelpemiddel for å kunne stå godt rustet til å møte utfordringer, unngå de mest vanlige
fallgruvene og bidra til å finne gode løsninger slik at IKT ved en kommunesammenslåing skal bli
mest mulig vellykket. I dette kapitlet har gruppen plukket ut de elementene som vi mener er de
viktigste for å få til en vellykket sammenslåing. For å kvalitetssikre våre funn, er de knyttet opp
mot teori gruppen mener er av stor betydning.

8.0.8

Organisatoriske råd

1. God forankring i ledelsen:
IKT må stå høyt på agendaen og må bli prioritert hos ledelsen. For å få til en vellykket sammenslåing av IKT, må IKT-området være godt forankret hos ledelsen. Dette kommuniseres
via en “top-down-approach” (avsnitt 7.3.3).
Man må fordele ansvar til de nødvendige aktørene. Dette er “Sørge for” ansvar, som vil være
ledelsen som sitter med det overordnede ansvaret for strategier og innkjøp, “utføre” ansvar,
som typisk er driftsorganisasjonene eller IT-avdeling som har den daglige driften, og “påse”
ansvar, som er de som kontrollerer at sikkerheten er tilstrekkelig og at de systemene som
kommunen besitter følger gitte standarder og regler (se avsnitt 6.6.2).
Videre må eierskap til strategier være klart fordelt. Kommunens styre bør ha eierskap til de
overordnede strategiene, og driftsorganisasjoner til de strategiene som hører til den tekniske
driften og de verktøyene som er i grunnplattformen.
To av de 12 vi intervjuet nevnte at det var god forankring i ledelsen (7.5).
2. Planlegge IKT-prosjekter og delegere ansvar:
IKT er en bærebjelke for å få den nye kommunen til å fungere, dermed bør dette planlegges
på et tidlig stadie.
Når man skal begynne å planlegge, bør kommunene analysere hvilken kompetanse som er
nødvendig og finne ut om denne allerede finnes i en av kommunene (se avsnitt 6.2.4). Dette
vil være grunnlag for beslutningen om hvorvidt kommunen bør innhente ekstern kompetanse eller bruke intern om denne allerede finnes.
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Utviklingen som har skjedd innen IKT de siste 20 årene er en av grunnen til at kommunene
bør bli større og ha et større fokus på IKT tidligere i prosessen. Om IKT ikke fungerer
stopper all virksomhet i kommunen opp (avsnitt 7.3.2).
Av de 7 kommunene og organisasjonene gruppen intervjuet har alle de 4 drift organisasjonene begynte å planlegge, mens de 5 kommunene som muligens skal har ikke begynt å
planlegge (se matrise i avsnitt 7.5).

3. Tidlig samarbeid med driftsansvarlig:
Kommunene bør på et tidlig stadie, etter at søknad om vedtak er sendt, avtale et felles møte
i mellom de kommunene som har søkt om å slå seg sammen og deres driftsorganisasjoner.
I dette møtet kan de få kartlagt hva som må bli gjort og hvor omfattende dette vil være.
Dermed vil de ha et godt grunnlag for å begynne å planlegge når de har fått godkjent vedtak
og har opprettet fellesnemda. Ved å få oversikt over hva som skal gjøres og planlegge etter
dette, vil man redusere usikkerhet og oppnå trygge rammer og en forutsigbar prosess frem
mot den nye hverdagen (se avsnitt 6.2.1). Før en sammenslåing finner sted bør felles kjerne
struktur være utarbeidet samt at servere skal være klargjort for fellesbruk7.3.5.
Det vi oppdaget under våre feltundersøkelser, var at de driftsorganisasjonene vi var i kontakt med hadde begynt å tenke på en fremtidig sammenslåing, og hvordan de da skulle
tilrettelegge for å gjøre overgangen lettest mulig. En av disse hadde påbegynt arbeid med
en ny plattform, som skulle gjøre det lettere å slå i sammen de digitale løsningene til alle
kommunene de driftet, om det skulle bli en sammenslåing
4. Fokus på likebehandling mellom alle ansatte i den nye kommunen:
Det er viktig å være tydelig på likebehandling slik at de ansatte ikke føler at en av de tidligere
ansatte fra en kommune blir prioritert før de andre??. En endring vil påvirke ansatte i stor
grad, og arbeidsmiljøloven påpeker at endringer ikke skal gå på de ansattes bekostning. Det
skal være et inkluderende arbeidsliv, med likebehandling i hverdagen6.2.4.
En kommune påpekte at prosjektlederne ikke tok tak i deres egne prosjekter, slik at det
fremdeles var forskjeller mellom ansatte etter sammenslåingen, og enkelte ansatte opplevdes
som kravstore i forhold til den nye kulturen7.4.3.

8.0.9

Råd til de tekniske aspektene

1. Standardisere og forenkle systemer:
Man skal ikke drive IT på den måten en fagperson som er veldig god teknisk finner det for
godt befinnende. Man standardiserer som prinsipp, og gjør det likt over alt6.6.3.
En gylden regel for anskaffelser bør være å standardisere og forenkle det man kan. Dessuten bør hyllevarer brukes, da dette igjen fører til standardiseringer og dessuten er disse
ofte populære systemer som mange kjenner til. Det er også lettere å implementere disse i
eksisterende systemer og lettere å avslutte et lisensforhold, da man bør unngå å låse seg fast
til enkeltleverandører eller fagsystemer. Ofte i kommuner i dag velger man et program man
ikke er helt fornøyd med, men beholder det på grunn av at det er komplisert å komme seg
ut av det7.3.5, og dessuten medfører et bytte ofte store kostnader i blant annet opplæring av
ansatte. Noe som gjør at kommuner ofte kvier seg for å bytte. IT-løsningene man skal implementere skal være utarbeidet på en slik måte at det ikke skaper begrensninger i forhold
til fremtidige endringer i ulike arbeidsprosesser, innhold, eierskap og infrastruktur6.5.6.
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Om en har etablert gode prosesser, skal en ny leveranse eller teknisk løsning kunne pakkes inn i en eksisterende pakke eller teknologisk løsning??. Videre bør det utvikles klare
rammeavtaler for det fagmessige7.3.5.
Av de vi intervjuet var det kun en som uttalte at det var stor likehet mellom systemene i
kommunene de driftet (se avsnitt ??).
2. Utarbeide en god arkitektur
Det bør utarbeides god arkitektur som skal ligge til grunn for alle systemene i hele kommunen. Dette vil bidra til å effektivisere implementasjon av systemer, også hvis man får inn
nye systemer ved en senere anledning. Oppgraderinger og installasjoner vil også bli en enklere prosess for kommunen. Når arkitekturen skal utarbeides anbefales DIFIS syv arkitektur
prinsipper som et godt utgangspunkt for de valgene man må ta (les mer om dette i avsnitt
??).Det er av vesentlig betydning å bruke god tid slik for å unngå høy utfallsrisiko7.3.2.
Det er viktig at virksomheten kartlegger de relevante krav for informasjonssikkerhet som
følger av blant annet av regelverk, instrukser og avtaler, samt at de kan dokumentere at
IT-løsningene oppfyller disse.
3. Kartlegge og evaluere eksisterende og nye systemer
Ved å begynne prosessen tidlig med å evaluere og sammenligne de systemene kommunene
har, får man mulighet til å evaluere hvorvidt noen av de eksisterende systemene tilfredsstiller de krav som virksomhetene i den nye kommunen vil komme til å ha. Disse systemene
kan man så implementere i hele den nye kommunen og man slipper noe av byttekostnadene
man ellers ville hatt ved anskaffelse av helt nye systemer. Om man evaluerer dette på et tidlig stadie, vil man også få bedre tid på anbudsprosessene til de nye systemene og verktøyene
man må gå til anskaffelse av. Denne tiden kan man bruke på å evaluere de tilbudene man får
inn, og forhåpentligvis unngå å ta dårlige valg. Anbud må gjøres grundig og være godt gjennomtenkt for å unngå å ende opp med en leverandør som har billige og dårlige produkter.
Ofte har leverandører gode presentasjoner, men produktene holder ikke mål7.5.5.
4. IT-sjef og kommuneledelse må være konsekvent med samkjøring av like systemer
Det er viktig at det politiske organet skal være tilsvarende lik, slik at politikerne er konsekvente og prioritere godt nok7.4.6. Det må settes opp realistiske budsjetter, og ambisjoner
og økonomi må samsvare med hverandre 7.5.10. Om man budsjetter for lite vil man ikke få
gjennomført de prosjektene man har planlagt til fristen. Et eksempel på dette er en kommune som gikk i underskudd det første året på grunn for lavt estimert budsjett som har resultert
i at det er først nå det siste året man har sett effekter av investeringene. I en annen kommune
var de ikke konsekvente nok rundt bestemmelsene om likhet av systemene, og endte dermed
opp med forskjellige formater på blant annet passord, noe som har resultert i at de har måttet
spesialtilpasset systemene. Dette kunne vært unngått om man hadde vært konsekvente og
bestemte i at alle skulle være like.
Ved et samarbeid før en kommunesammenslåing er det viktig at det utarbeidet et såkalt
raushetsprinsipp. Slik at de kommunene med bedre råd må bidra mer for å dra ut gevinstene
ved en sammenslåing??.
5. Kommunisere IT-strategier og IT-planer ut til brukerne i kommunen:
Det er viktig at en IT-leder har kunnskap om de ulike strategiene for å forstå sammenhengen
mellom IT-strategi og forretningsstrategien. Man kan ved å ha fordelt ansvar og eierskap,
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oppnå å redusere kostnader ved å bedre ressursutnyttelsen, som igjen kan øke service utad
(les mer i avsnitt avsnitt 6.6.3 og avsnitt 6.6).
Kommunikasjon er viktig i dette aspektet, dette for å formidle strategiene utover i organisasjonen og for å få tilbakemeldinger på hvordan de tekniske løsningene fungerer i praksis og
opp mot de satte strategiene og målene. Kritiske endringer skal kun få lov til å gjøres av to
personer, slik at man har kontroll og har god oversikt over endringene som blir gjort??. Om
en endring skal bli gjennomført er det også et tidsaspekt involvert, og det er viktig å informere om dette så tidlig som mulig og kontinuerlig gjennom hele endringsprosessen??. Dette
fordi radikale endringer kan skape en del usikkerhet blant ansatte, i form av nye rutiner,
ledelse, tap av identitet og kanskje til og med tap av sosiale bånd. Dermed blir kommunikasjon viktig for å bygge en arbeidshverdag med trygge rammer, og for å unngå å utløse
usikkerhetsfaktoren.
I et hierarki som fungerer bra, vil ledere på toppen kun konsentrere seg om den viktigste
informasjonen og kommunikasjonen kan også gå mellom forskjellige virksomheter og avdelinger i kommunen (avsnitt 6.2.2). Kommunene kan oppnå en god kommunikasjon, ved å
planlegge gode prosesser for alle ansatte som blir berørt av sammenslåingen. Dette er en av
de viktigste og største utfordringene en kommune opplever ved en kommunesammenslåing.
Formålet vil være å få ansatte som jobber i prosjektene til arbeide mot de satte målene og
bidra til motivasjon for å yte bedre6.2.

8.0.10

Råd for å øke innovasjon og digitalisering

1. Opprette ulike fagteam ved de ulike virksomhetene for IKT-området:
I de forskjellige virksomhetene benyttes det ulike systemer som har hver sin fagansvarlig
i kommunene. Ved å samle de i forskjellige fagteam på tvers av kommunegrensene før en
sammenslåing finner sted, kan disse teamene kjøre prosjekter og bidra til å planlegge og
tilrettelegge de systemene som bør bli anskaffet i kommunen. Samt at de kan ha opplæringer på samtidig med de andre kommunene vil de få en økonomisk gevinst. Det er disse
fagteamene som har kompetanse om hva en virksomhet trenger av fagsystemer og applikasjoner. Dermed bør det opprettes en enhet sentralt i kommunen hvor applikasjoner og
systemer kan driftes (se avsnitt 7.3.3). Det er en fordel at det er flere ansatte med lik kompetanse på de ulike applikasjonene, dette bidra til mindre intern jobbing og mindre økonomisk
tap ved sykdom eller uforutsette hendelser 7.3.8.
2. Opprette et digitaliseringsteam som gir innovasjonsgevinster:
Det blir i offentlig forvaltning håndtert et mangfold med oppgaver og aktiviteter, og mange
av systemene som håndterer dette, er store og tunge systemer. For å ivareta aktivitetene,
må systemene samhandle med hverandre. Ved å opprette et digitaliseringsteam som skal
ha fokus på digitalisering og innovasjon, vil man oppnå å drive teknologien i kommunen
fremover.
(a) Opprette en eStab som skal ha tid og ressurser til å overta de delene av bestillerforum, eller de aktørene som besitter en bestillerfunksjon, som går på de tekniske delene
7.5.10. De i eStab bør ha god IT-kompetanse.
Sammenslåingen vil være et gunstig utgangspunkt for å digitalisere og standardisere de systemene som henger etter. I tillegg vil det gi mulighet til å legge til rette for gjenbruk, et
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av de syv prinsippene for god arkitektur6.5, samt samhandling og bruk av felleskomponenter6.4.1.
Denne digitaliseringen bør gjøre selvbetjening for innbyggerne mulig i størst mulig grad.
Ved at innbyggerne kan finne mest mulig selv av offentlige journaler på kommunens hjemmeside, ved å ha interaktive skjemaer vil det lette arbeidsmengden til de ansatte i kommunen.

8.0.11

De vanligste fallgruvene

Under våre samtaler med de ulike intervjuobjektene som hadde erfaring med en kommunesammenslåing, kom det frem at de mest typiske fallgruvene var blant annet:
• Dårlig forankring i ledelsen
• Dårlig budsjettering
• Ulike systemer grunnet at man ikke var konsekvente i forhold til bestemmelser om likhet i
alle systemene
• Dårlig kommunikasjon nedover i virksomhetene
• Ikke godt nok definerte roller innen IKT
• Lite samarbeid
• Mye murring og lite inkludering av ansatte
• Gammel arkitektur
• IT-strategier som ikke fungerte optimalt

Kapittel 9

Diskusjon
I dette kapittelet vil gruppen diskutere målene som har blitt beskrevet i kapittel 1 (avsnitt ??). Det
vil også bli diskutert hvordan gruppens Beste Praksis dekker de målene som er satt.

9.1

Måloppnåelse

Delmål 1 - Gjøre det enklere å planlegge IKT i en ny kommune ved en sammenslåing Ved
å diskutere de organisatoriske delene ved en kommunesammenslåing har vi i den Beste Praksisen
tydeliggjort viktigheten av å begynne å tenke på, og å planlegge IKT-aspektene ved en sammenslåing på et tidlig tidspunkt (avsnitt 8.0.8). Man må ha god forankring i ledelsen, da man uten dette
ikke får gjennomført de ønskede endringene.
Delmål 2 - Gjøre det lettere å utarbeide en forenklet arkitektur som bidrar til å effektivisere og implementere prosessene for fagsystemer og drift. Ved å standardisere og forenkle
systemene, utarbeide en god arkitektur og være konsekvente med samkjøring av like systemer (se
avsnitt ??), vil det gjøre det lettere å slå sammen og implementere eksisterende og nye systemer
på en effektiv måte.
Delmål 3 - Unngå de mest vanlige fallgruvene som kan forekomme innen IKT ved en sammenslåing. De mest typiske fallgruvene som har kommet fram er blant annet dårlig forankring i
ledelsen, urealistisk budsjettering og dårlig kommunikasjon nedover til virksomhetene i kommunene (avsnitt ??). Følger man de rådene vi har gitt i Beste Praksis, vil man kunne planlegge disse
områdene bedre og dermed unngå de vanligste fallgruvene.
Hovedmål - Utvikle et verktøy som skal gjøre det lettere å slå i sammen IKT ved en kommunesammenslåing Vi har utarbeidet en Beste Praksis som et verktøy for kommuner som skal
i gjennom en sammenslåing. Ved å benytte relevant teori og resultater fra intervjuer har vi belyst
de vanligste fallgruvene (avsnitt 8.0.11) man bør være oppmerksom på. For å unngå disse har vi
utarbeidet X-antall råd og tiltak kommuner kan gjøre. Videre skal Beste Praksis kunne bidra til at
kommunen kan følge med på utviklingen i samfunnet.
Ved å benytte vår Beste Praksis vil kommunen også stå godt rustet til å møte utfordringer innen IKT som kan komme ved en sammenslåing. I tillegg skal vår Beste Praksis legge til rette for
å implementere gode løsninger for den nye kommunen. Et par av rådene påpeker viktigheten av
å begynne tidlig med å tenke på og planlegge en sammenslåing (avsnitt 8.0.8). Ved å få oversikt
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over alt som må gjøres innen IKT, vil kommunene få en enklere planleggings- og implementeringsprosess.

9.2

Metoder

Kvalitative intervjuer som metode Det ble valgt kvalitative intervjuer som metode, da vi var interesserte i meninger og ikke nødvendigvis statistikk som bakgrunn for Beste Praksis. Intervjuene
ble gjennomført enten ansikt-til-ansikt, eller over telefon for de respondantene som var i kommuner lengre unna. Det ble utarbeidet halvstrukturerte guider for alle intervjuene. Vi skilte mellom;
kommuner som har vært igjennom en kommunesammenslåing, kommuner som skal igjennom en
sammenslåing og driftsorganisasjoner. Dette var noe vi valgte fordi vi ønsket å få noe forskjellig
info fra de forskjellige. I tillegg hadde vi et intervju med prosessveileder i Østfold fylkeskommune, som vi også utarbeidet en egen guide til. En del av spørsmålene var de samme, da vi også var
interessert i å finne ut om det var noen felles tanker i de forskjellige kommunene. Vi ønsket at
respondantene skulle snakke fritt om det de mente var viktig ved en kommunesammenslåing, men
hadde også en del spørsmål som gikk mer spesifikt på IKT-aspektet.
Vi fikk mye konstruktiv informasjon i gjennom intervjuene, men det ble en utfordring å begrense informasjonen ned til en håndterbar mengde og innenfor de emnene vi skulle fokusere
på. Vi fikk tilsammen etter å ha transkribert intervjuene, 117 sider med vedlegg. Vi har tidligere erfart at man ved å ha semi strukturerte intervjuer, gir en mer avslappet atmosfære og gjør at
respondantene snakker mer fritt rundt de temaene de blir presentert. Derfor ble denne typen et
naturlig valg for oss. Intervjuguidene ble utarbeidet med noen hovedspørsmål, og vi lagde også
flere oppfølgingsspørsmål. Dette for å hjelpe oss selv om samtalen stoppet opp. Det var imidlertid ikke nødvendig å bekymre seg nevneverdig for dette, da alle respondantene snakket mye og
omfattende, og til tider utenfor de emnene og spørsmålene vi stilte. De omfattende svarene gav
oss i tillegg svar på områder vi ikke opprinnelig hadde tenkt på, noe som vi mener har hjulpet
oss å utarbeide enda bedre råd i vår Beste Praksis. Det må også nevnes at denne typen intervju gir
vesentlig mer etterarbeid i å bearbeide og trekke ut den relevante informasjonen. Det var også tider
under intervjuene vi ikke var sikre på hvilke spørsmål som var blitt besvart, da de ofte besvarte
flere av våre spørsmål på en gang.
Noe annet vi kanskje skulle ha gjort bedre var å utarbeide guider hvor vi ikke benyttet oss
av enkelte IT-begreper. Flere av de vi intervjuet hadde ingen IT-kompetanse og vi brukte litt tid
på å forklare hva vi mente med noen av spørsmålene. Eventuelt kunne vi ha laget både maler
med disse begrepene, til de vi intervjuet som hadde IT-kompetanse, og maler med mer utfyllende
forklaringer, for de vi intervjuet som ikke hadde det. Dette er noe vi har tatt med oss og vil gjøre
annerledes en annen gang.
Teori som metode Teorien ble valgt på grunnlag av oppgavens tema, samt samtaler gruppen hadde i begynnelsen med kommuner som har vært i gjennom en kommunesammenslåing de siste 10
årene og oppdragsgiver. Siden gruppen kun fant mye gammel litteratur når det gjelder kommuner
i Norge så valgt vi å heller bruke Jacobsen og Thorsvik boken når det gjelder organisasjonsteori,
siden det står mye relevant teori om organisasjoner i endring. I denne boken er det mye organisatorisk teori som støtter opp endringene kommunene nå skal i gjennom, det var derfor vanskelig
å avgrense det teoretiske innholdet. Det er i tillegg brukt teori innenfor IT-styring og ITIL, organisasjonsidentitet og kultur, samt strategi. Det har også blitt benyttet kilder i form av litteratur,
rapporter, forskning og artikler, hentet fra nettet.

9.3. Hva ville vi gjort annerledes sett i ettertid
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Totalt anser vi at vi hadde nok teori, det som var utfordringen her var å avgrense alt det vi fant
på et tidlig stadie ned til det som var relevant for vår oppgave. Vi føler teorikapittelet fremdeles er
litt for omfattende, men alt som står der har vært relevant for å komme fram til vår Beste Praksis.
Samtidig har vi ikke oversikt og kunnskap over alle prosesser og tjenester kommunen omfatter,
den teorien vi har er kun fokusert rundt IKT, organisasjon og endring.
Vi vurderte på et tidlig stadie å se på hvordan andre land hadde løst denne problematikken,
blant annet har Danmark gjennomført en kommunereform som har vært vellykket. Vi ble derimot
anbefalt å ikke gjøre dette under den første telefon runden, da disse landene ikke har samme
kommunestruktur som Norge.
Totalt sett mener vi at vi hadde nok teori og at den var variert nok, noe som gjorde det lettere
for oss å trekke det opp mot de funnene vi fikk i intervjuene. Vi fikk bruk for all teorien vi hadde,
og dette gjorde arbeidet mye lettere og gav oss et solid kunnskapsgrunnlag.

9.3

Hva ville vi gjort annerledes sett i ettertid

Da vi har brukt noe helse- og omsorgs eksempler i våre resultater, samt at dette var noe de fleste av
respondantene også benyttet som eksempler, ser vi nå i ettertid at vår Case hadde blitt mer relevant
om vi hadde laget den innenfor dette istedenfor byggesak. Noe annet vi ville gjort annerledes var
å ha intervjuguider, som kunne bidra til å gjøre det lettere å samle resultatene i en felles matrise. Vi benyttet forskjellige intervjuguider til drift og kommuner, men etter det vi opplevde hadde
driftsorganisasjonene reflektert mye rundt en eventuell kommunesammenslåing. Dermed hadde vi
kunne benyttet samme guide her som til de kommunene som skulle i gjennom en kommunesammenslåing.

9.4

Hva vi har lært

Når vi begynte med prosjektet og intervju rundene hadde vi et inntrykk av at denne reformen var
“frivillig tvang”, noe også flere kommuner hadde inntrykk av. Dette var kun regjeringen som hadde
formulert seg tvetydig, da det viste seg at en kommunesammenslåing er helt frivillig.
Vi har under denne prosessen lært mer om kommunesammenslåinger via rapporter og analyser,
samt intervjuer. I tillegg har vi lært en del om den daglige driften i kommuner via intervjuer
med driftsorganisasjoner, og de forskjellige samarbeidsmodellene. Modellene kan til tider være
forvirrende så en kommune kan ha flere samarbeidsmodeller innenfor IKT. Vi har lært mye om
kommuner, kommunehistorien og hvordan en kommune fungerer.
Det har også kommet fram at flere kommuner var lite digitaliserte, noe vi anser som bekymringsfullt med tanke på den raske utviklingen innen IKT, og hvordan dette kan bli i kommunene i
fremtiden.
Vi har lært å måtte begrense oss med tanke på hvor mye arbeid det er å bearbeide informasjon
fra intervjuer og knytte teori opp mot funnene.
I dette prosjektet har vi benyttet Overleaf, som er et nytt skriveprogram for oss. Dette er noe
som til tider har vært utfordrende, men samtidig lærerikt.

9.5

Forholdet til innbyggerne

Innbyggerne er et viktig aspekt ved en kommunesammenslåing, men er noe vi ikke har valgt å
fokusere på. Dette var allikevel et viktig aspekt for flere av respondantene under intervjuene, og
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noe som bør forskes mer på videre. Flere kommuner påpekte viktigheten av å bygge en ny kultur
og identitet i den nye kommunen, slik at innbyggerne føler det naturlig å bruke tjenestene til
den nye kommunen. Sammenslåingsprossen blir dessverre ofte for lang siden den kan ta en hel
generasjon før alt er på plass i kommunen (kapittel 7). Derfor anser vi det som relevant å se mer
på brukeraspektet i fremtiden, og da spesielt hvordan digitaliseringen påvirker innbyggerne og de
tjenestene som disse ønsker og har krav på.

9.6

Forhold til staten

Etter å ha utarbeidet en case om en byggesak i Askim??, kunne vi konkludere med at noen av
statens organer, som for eksempel Statens vegvesen, benytter analoge løsninger for søknader. Dette
var ikke et stort problem for kommunen vi var i kontakt med, da deres søknader ikke gjaldt en og
en tomt, men for reguleringsplan for hele områder. Det kan derimot bli en mer tungvint prosess
om man skal søke om å flytte innkjøring som er knyttet til riksvei eller fylkesvei. Alle søknader og
svar blir sendt per brevpost. Om staten hadde digitalisert slike prosesser, kunne man effektivisert
prosessene, og kuttet kostnader på blant annet posttjenester, papir og lignende.
Det ble nevnt i noen av intervjuene at det var ønskelig at systemene kommuniserte med hverandre også på tvers av grensene. På den måten dannet man en “nasjonal motorvei for utveksling
av data”7.5.12. Om det var et nasjonalt nettverk, kunne man utveksle data via sertifiserte systemer,
noe som ville lette kommunikasjon mellom kommuner, fylkeskommuner og statlige institusjoner.
Et eksempel som ble tatt frem var Helsenett, som kun brukes til å utveksle helsedata, og det var
ønskelig å ha noe tilsvarende for andre fagmiljøer7.5.12. Ved å standardisere enkelte av hovedsystemene på nasjonal basis, vil man kunne hente ut store driftsfordeler. En anbudsprosess ville da
skje på nasjonal basis, noe som ville spart kommuner kostnader, da det for det første blir et stort
anbud for alle kommunene istedenfor at hver kommune skal ha en egen prosess for dette, noe som
tar både mye tid og ressurser. Dessuten vil det være mulig å få noen rabatter grunnet større mengde
enheter. Dette er noe flere leverandører tilbyr, som for eksempel Microsoft, som gir rabatter når
man går til innkjøp av flere applikasjoner og lisenser. Kommuner trenger ofte lignende systemer
i mange av virksomhetene, så om en hadde standardisert for eksempel pleie- og omsorgsektorens
hovedsystemer, ville det vært lettere å implementere dette opp mot Helsenett, da dette kunne vært
ett av kravene i anbudsprosessen. Om dette hadde blitt en realitet, ville man kunne spare tid på å
legge inn informasjon om pasienter flere steder. Slik det er mange steder i dag, er at om en eldre
bruker skader seg eller blir syk på sykehjem og må bli sendt til sykehus, blir viktig informasjon
fra journalen sendt med ambulansen. Dette kunne vært forenklet og effektivisert, ved at alt dette
ble registrert og sendt ved å benytte Helsenett.
En kommune mente også at det burde vært et nasjonalt arkiv i noen av sektorene, som helsesektor7.4.13. Det er ingen grunn til at kommunene trenger egne arkiv, og en nasjonal løsning ville
blitt lettere for kommunene.
Man kunne også ha laget et nasjonalt arkiv rundt byggesaker. Det er hovedsakelig kommunene
som oppdaterer og håndterer Matrikkelen, og hadde det blitt laget en løsning rundt denne, ville
det vært lettere for innbyggere å finne informasjon rundt sin eiendom. Den nasjonale Matrikkelen
har allerede en sikker innlogging for innbyggere, gjennom statens løsning “MinID”. En løsning
er at man hadde knyttet Matrikkelen opp mot et nasjonalt arkiv, som inneholdt informasjon om
hvem som eide eiendommen, i tillegg til den informasjonen som allerede finnes der i dag. Dette
vil gjøre det enklere for innbyggere å få tak i informasjon om eiendommen de eier, og de slipper å
kontakte kommunen for å få denne. Kommunene vil også spare ressurser, ved at denne løsningen er
selvbetjent og de ansatte vil ikke behøve å behandle kundehenvendelser. Det nasjonale arkivet ville
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holdt NOARK standard, som er pålagt standard for elektronisk journalføring og arkivering??, og
det ville vært statens ansvar å holde standarden oppdatert. Selve innholdet ville vært kommunens
ansvar, da det er kommunen som oppdaterer gjennom byggesaker og reguleringsplanlegging. Flere
av kommunene nevnte at de var i en påbegynnende fase med å digitalisere byggsektoren, nettopp
for at innbyggerne skulle ha tilgang til informasjon om sin eiendom via en selvbetjent løsning.
Dette var for noen en sakte og komplisert prosess7.5.11. Denne prosessen kunne gått lettere om
den hadde blitt styrt nasjonalt.

Kapittel 10

Konklusjon
Gruppen har vært i kontakt med ansatte i Statens hus i Moss, driftsorganisasjoner og kommuner,
både kommuner som skal i gjennom en kommunesammenslåing og kommuner som har vært i
gjennom en sammenslåing. Dette for å kartlegge hvordan IKT fungerer per dags dato og hva de
tenkter om IKT-aspektet ved en sammenslåing etter at regjeringen har vedtatt en ny kommunereform. De funnene som kom ut ifra disse intervjuene har vi koblet opp mot teori og utarbeidet en
Beste Praksis, som belyser viktigheten av å begynne å tenke på og planlegge IKT ved en sammenslåing på et tidlig stadie. Den Beste Praksisen inneholder de mest typiske fallgruvene som kom
frem under vårt feltarbeid og i gjennom teori. Disse er blant annet;
• dårlig forankring i ledelsen
• urealistiske budsjetter
• mangelfull kommunikasjon nedover i virksomhetene i kommunene
Per nå har ikke IKT vært et fokus for de kommunene som prosjektgruppen var i kontakt med,
som skal i gjennom en kommunesammenslåing. Under feltundersøkelsene var det derimot flere
som påpekte at IKT er et aspekt som burde få større fokus tidligere i prosessen.
Vår Beste Praksis belyser viktigheten av å begynne planleggingsprosessene innenfor sammenslåing av IKT på et tidlig tidspunkt, noe som også vil resultere i at man bør utarbeide en god
arkitektur, basert på standard prinsippene og forenkling. Ved å planlegge en god prosess og begynne tidlig med å slå sammen arkitekturen og systemene i kommunen, kan man unngå å gjøre de
mest utbredte fallgruvene.
Stort sett alle vi var i samtale med var imøtekommende og behjelpelige angående vårt tema,
og de hadde tro på at oppgaven hadde potensiale i seg til å bli veldig samfunnsnyttig. Når denne
oppgaven ble påbegynt, var vårt inntrykk at denne reformen tok utgangspunkt i tvang. Noe også
enkelte kommuner hadde et inntrykk av. Etter noen av intervjue rundene ble dette avkreftet, og
det ble påpekt at regjeringen hadde uttrykt seg på en tvetydig måte. Vi fikk mye konstruktiv informasjon i gjennom intervjuene, men det ble en utfordring å avgrense informasjonen ned til en
håndterbar mengde og innenfor de emnene vi skulle fokusere på. Vi fikk tilsammen etter å ha
transkribert intervjuene, 117 sider med vedlegg.
Vi har tidligere erfart har vi erfart at ved å ha semi strukturerte intervjuer gir det en avslappet
atmosfære og det gjør at respondantene snakker mer fritt rundt de temaene de blir presentert.
Da IKT påvirker alle prosessene i en kommune, vil vår Beste Praksis være et samfunnsnyttig
verktøy da den belyser de vanlige utfordringene, samt gode og effektive løsninger, og tiltak til
disse.
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Videre har vi kommet fram til at det er ønske fra flere av kommunene at noen av hovedsystemene standardiseres på et nasjonalt nivå. På den måten vil de kunne spare penger og ressurser de
ellers ville brukt på anbud. Vi har også konkludert med at vår oppgave kun fokuserer på IKT for
administrasjon og brukere. Derfor vil det være gunstig i fremtiden å belyse hvordan kommunens
digitale systemer påvirker innbyggerne og hvordan kommunene på best mulig måte kan utvikle
sine tjenestetilbud på en slik måte at de blir mer digitalt tilgjengelig for innbyggerne.
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