
IKT-politikken og virkemidler for samordning av kommunale interesser.  

Notat til konsultasjonsmøtet med KRD 23.8. 

 

KS ser utfordringene på IKT-området som tredelt: 

1) Samfunnsøkonomisk ulønnsomt at 430 kommuner driver utviklingsarbeid hver for seg. 

Dersom hver enkelt kommune skal realisere det digitale førstevalget vil dette bli svært kostbart for 

samfunnet. Det er store forskjeller i IKT-modenhet pr. i dag. Dette synliggjøres tydelig gjennom 

eKommunekartleggingen som KS gjennomfører årlig.  Realisering av det digitale førstevalget krever 

både økonomi, kompetanse og kapasitet i den enkelte kommune. Selv de store kommunene sliter 

med å få tilgang til nødvendige ressurser. Dersom hver enkelt kommune skal finne sin måte å 

realisere dette på vil resultatet bli svært mange ulike modeller som igjen vil vanskeliggjøre 

samhandling på tvers av forvaltningsnivåer og mellom kommuner. Med knappe økonomiske 

ressurser i kommunesektoren er det nødvendig å se på mekanismer som gjør at vi kan etablere felles 

standarder, komponenter og løsninger som alle kommuner kan benytte. Dette er også grunnlaget for 

å få til samhandling på tvers av forvaltningsnivåene.  

2) Mangel på samordning i kommunesektoren. Ingen har mandat for å håndtere felles IKT-

utvikling i kommunal sektor. Det er mangel på en enhetlig kommunal IKT-arkitektur, og dette gjør 

koordineringsarbeid på vegne av kommunal sektor vanskelig. Mangel på beslutningsmyndighet på 

IKT-området på vegne av kommunal sektor fører til mange og sprikende kommunale interessekrav. 

KS opplever manglende styring og fragmentert finansiering av kommunal IKT-utvikling. Det mangler 

et faglig – operativt - talerør for samhandling med statlige fagsektorer. Det skjer mange parallelle og 

like aktiviteter i kommunal IKT-utvikling – kommunene finner stadig opp hjulet hver for seg. De ti 

største kommunene har tatt initiativ til et samarbeid, kalt K10, som tar sikte på å koordinere aktivitet 

og utvikling i disse kommunene og fungere som en pådriver for IKT-utviklingen i kommunesektoren. 

At K-10 samarbeidet ble etablert viser tydelig at det er behov for samordning og koordinering. Når 

selv de største kommunene ser at de ikke kan klare dette på egen hånd, er dette et tydelig signal om 

behovet for samordning. KS hilser dette samarbeidet velkommen, og vil samhandle tett med K10 om 

videre arbeid. 

KS’ hovedstyre vedtok i mars 2011 at det skal utredes et mandat til et faglig miljø, som kan styrke 

kommunenes felles utviklingskraft på IKT-området. Denne utredningen er i gang, og vil komme med 

sine anbefalinger til KS i september 2011. Det er imidlertid avgjørende for en slik etablering at staten 

engasjerer seg, og stimulerer til at økt samhandling kan skje. KS forventer at FAD tar en slik rolle på 

vegne av regjeringen, og at KRD støtter opp under arbeidet. 

3) Manglende koordinering fra statlig hold. IKT-kravene til kommunal sektor fra statlige 

fagsektorer er lite koordinert, departementer og statlige etater tar ikke hensyn til kommunenes 

synspunkter og behov og mange statlige satsninger og initiativ ses ikke i sammenheng og prioriteres 

deretter. Det er behov for mer samordning av statlige sektorinteresser. Mye bra har skjedd etter at 

Difi ble opprettet, men vi har behov for at de ulike sektorene av og til blir «overstyrt», og at noen 

ivaretar hensyn som går på tvers av sektor og forvaltningsnivå. Det eksisterer i dag ikke noe organ 

der hele offentlig sektor setter seg ned og diskuterer IKT-utvikling: Hva ligger foran oss av 



utfordringer, planer og tiltak – og hva skal prioriteres først og sist – og hvordan skal det finansieres. 

Det er behov for en møteplass på høyt nivå, for offentlig sektor, som gjenspeiler den faktiske 

størrelsen på hvert forvaltningsnivå og ansvarsområde. KS ønsker at FAD tar et slikt initiativ, og at 

KRD bidrar. 

 

KS mener det bør iverksettes følgende 3 tiltak: 

1) På kort sikt bør følgende initiativer om mer samordning av kommunesektoren støttes, med 

oppstart av et prosjekt høsten 2011: 

a. Konkretisere, beslutte og videreutvikle arkitektur for kommunal sektor, med utgangspunkt i FAKS-

rapporten. 

b. Utrede hvilke nasjonale felleskomponenter som kommunesektoren har behov for tilgang til og 

inngrep med, og iverksette tiltak knyttet til dette (eks i fht Altinn, ID-porten, Folkeregisteret). 

c. Konkretisering av oppgaver for et “faglig miljø” for samordning og utvikling av IKT i 

kommunesektoren. 

d. Etablere en forvaltningsordning for fellesløsninger utviklet av og for kommunal sektor. Det er i dag 

en manglende forvaltning og videre utvikling av det som er laget. Et prosjekt med en felles 

overbygning vil kunne ivareta dette behovet, i en overgangsfase.  

K10-kommunene og KS har allerede bevilget om lag 750 000 kroner til økt samordning for 2011. KS 

ber KRD om å støtte dette initiativet. KS vil på vegne av kommunesektoren komme tilbake til KRD 

med en søknad om økonomisk støtte. KS ser på dette initiativet som en forløper til et “felles faglig 

miljø” som nevnt over, og vil drive prosjektet sammen med våre medlemmer. 

2) På lang sikt bør det etableres et forpliktende møte på IKT-området mellom 

kommunesektor og stat. Det bør etableres en strategi for planlegging, gjennomføring og finansiering 

av store felles utviklingsoppgaver på IKT-området for kommunal sektor. I dag er det for kort horisont 

på store IKT-prosjekter, utviklings- og pilotfaser er finansiert og prosjektert, men utbredelse og drift 

er ikke med i verken finansieringsplaner eller organiseringsskisser. Dette fører til at mye 

utviklingsarbeid som “alle” er enige om er bra, ikke får de ønskede resultater. Et eksempel er 

prosjektet “Meldingsløftet” i helsesektoren, der utvikling av standardiserte meldinger for 

helsetjenesten er utviklet og pilotert, mens ingen tar ansvar for utbredelsen i helsetjenesten. 

Det må derfor vurderes å etablere et fast årlig møte på IKT-området mellom regjeringen og KS. Dette 

møtet må avklare behov, finansiering og gjennomføring knyttet til felles utvikling, standardisering, 

tilgang til felleskomponenter osv. for påfølgende år. Det bilaterale konsultasjonsmøtet mellom FAD 

og KS i august 2011, kan være et slikt møte, hvis det utvides til også å gjelde de mest aktuelle 

departementer på IKT-området. Det må i dette møtet avklares om kommende fellesprosjekter i 

kommunal sektor skal finansieres som en satsning over statsbudsjettet, eller om andre 

finansieringsformer er aktuelle. KS ber KRD samarbeide med FAD om dette.  

3) Det bør etableres et felles organ/møte for hele offentlig sektor der det gjøres prioriteringer 

som omfatter tverrsektorielle satsinger på IKT. Staten har i dag SKATE. KS har ikke kunnskap om 



dette er et organ som fungerer tilfredsstillende, men et tilsvarende organ, der alle de tunge aktørene 

i offentlig sektor møtes, vil bidra til at behovet for å samordne og gjøre felles prioriteringer, kan 

dekkes. Arbeidet med eNorge-strategi er et eksempel på noe alle deler av offentlig sektor må ha 

eierskap til og være involvert i. KS ber FAD ta initiativ til dette, og ber KRD støtte initiativet. 


