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Tillegg til tildelingsbrev nr. 1 – Forberedelse til selskapsetablering  

Vi viser til tildelingsbrev for 2020 hvor Direktoratet for e-helse ble bedt om fullføre forprosjekt 

for helhetlig samhandling og felles kommunal journal (Akson) innen 1. mars, følge opp 

arbeidet i tråd med departementets behandling av forprosjekt- og KS2-rapporten og bidra til 

forankring av tiltaket i sektoren. Sentralt styringsdokument gjennomgår nå ekstern 

kvalitetssikring (KS2) før en ev. investeringsbeslutning og fastsettelse av prosjektets 

kostnadsramme kan fremmes for Stortinget.  

 

Samtidig med at ekstern kvalitetssikring pågår er det flere viktige aktiviteter og avklaringer 

som må gjennomføres i parallell, herunder avklaringer og forberedelser til etableringen av 

selskapet "Akson journal AS". Kommunene spiller en sentral rolle i det videre arbeidet, og må 

settes i posisjon til å ta beslutninger vedr. rammebetingelser for etablering av selskapet.   

 

Fremdriften forutsetter at et tilstrekkelig antall kommuner inngår intensjonserklæringer om 

deltakelse slik at investeringen kan anslås å bli samfunnsøkonomisk lønnsom. Som følge av 

utbredelsen av covid19-viruset er det økt usikkerhet knyttet til den estimerte tidsplanen som 

er presentert i sentralt styringsdokument, men det er ønskelig at forberedelsesarbeidet og 

forankringsarbeidet med kommunene i størst mulig grad fortsetter som planlagt i tiden 

fremover. 
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Side 2 
 

Organisering av arbeidet  

Helse- og omsorgsdepartementet vil etablere en styringsgruppe med utvalgte kommuner. 

Styringsgruppen vil bestå av representanter fra departementet og de kommunene som 

velger å gå foran i arbeidet. KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltar som 

observatører. Styringsgruppen har besluttende myndighet innenfor sitt mandat. 

Styringsgruppen vil ha ansvar for å følge opp og ta stilling til sekretariatets arbeid. Det er 

viktig at medlemmene i styringsgruppa har de fullmakter som er nødvendig for å kunne 

gjennomføre forberedelsesarbeidet.  

 

Direktoratet for e-helse får ansvar for å etablere et sekretariat med deltakelse fra KS, 

utvalgte kommuner og Helse- og omsorgsdepartementet. Målet er at sekretariatet skal 

utrede sentrale problemstillinger knyttet til rammebetingelsene for etablering av selskapet.   

 

Følgende rammer legges til grunn i forberedelsesarbeidet 

En sentral rammebetingelse fra departementet er at statsforvaltningen ikke skal stå for 

anskaffelsen(e) av felles kommunal journalløsning. Videre har departementet satt som 

rammebetingelse at ansvaret for journalløsningen legges til et selskap med kommunalt 

majoritetseierskap. Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet kan, dersom kommunene 

ønsker det, gå inn på eiersiden i aksjeselskapet med en minoritetspost som ikke gir negativ 

kontroll.  

 

Forberedelsesarbeidet skal baseres på anbefalingene i Sentralt styringsdokument. Videre 

skal overordnede rammer og føringer fra staten om organisering av "Akson journal AS" 

legges til grunn. Det kan åpnes for å justere innretningen på arbeidet på bakgrunn av 

anbefalinger fra Digitaliseringsrådet og ev. signaler fra ekstern kvalitetsikrer som 

fremkommer før hovedresultatene presenteres. Det forutsettes at arbeidet er koordinert med 

øvrig parallelle prosesser i regi av KS, Direktoratet for e-helse og Helse- og 

omsorgsdepartementet i tilknytning til arbeidet med Akson. 

 

Arbeidet skal begrenses til å gjelde rammebetingelser for etablering av selskapet som skal 

anskaffe journalløsningen for kommunene utenom Midt-Norge.  

  



 

 

Side 3 
 

Direktoratet for e-helse skal: 

 Etablere og lede et sekretariat med deltakelse fra utvalgte kommuner, KS og helse- 

og omsorgsdepartementet. KS vil avklare hvilke kommuner som skal delta og 

hvordan ev involvering og forankring mot flere kommuner skal gjennomføres.  

 Utarbeide mandat. Mandatet skal ta utgangspunkt i overordnede rammer og føringer 

som følger av oppdraget. 

 Utarbeide forslag til konkrete problemstillinger. Problemstillingene skal begrenses til 

rammebetingelser for etablering av selskapet.  

 Utarbeide en framdriftsplan frem til august 2020 med sentrale milepæler for 

kommunale og statlige beslutninger.  

Oppdragene over har frist 30. mars. Forslag til mandat, problemstillinger og framdriftsplan 

skal behandles av styringsgruppen i uke 14.  

 

Videre skal direktoratet:  

 Utarbeide en tidsplan som illustrerer de ulike aktivitetene som må gjennomføres i de 

ulike fasene i arbeidet, herunder aktiviteter som må gjennomføres før selskapet er 

stiftet og aktiviteter som må gjennomføres etter at selskapet er stiftet. Tidsplanen bør 

videre synliggjøre hvilke beslutninger som skal tas undervegs og av hvem.  

Oppdraget over har frist 20. mai 2020.  
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