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Bestilling Eidsvoll kommunestyre 

Vi ber om at fremlegges en sak for kommunestyret med en gjennomgang av Eidsvolls utbytte av deltakelse i DGI og 

utredningen må vise eventuelle alternativer 

 

 

Bistand utarbeidelse av notat: 

PA Consulting Group v/Grete Kvernland-Berg (PA) har bistått DGI ved utarbeidelse av dette notat.  PA utviklet i 2013 i 

nært samarbeid med KS en modell for IKT-kostnads- og modenhetsanalyse som sammenligner kommuners IKT-

kostnader, digitaliseringsgrad og kvalitet. PA har og bistått Nittedal kommune med utarbeidelse av 

beslutningsgrunnlag «Framtidig organisering av digitaliseringsarbeid» mai 2016. 

 

Digitalisering i kommunal sektor 

Tradisjonelt har IKT-funksjonene i kommunal sektor fokusert på drift som et «nødvendig onde» og ofte en 

salderingspost for mange kommuner. Utvikling og trender i samfunnet for øvrig og krav om digitalt førstevalg fra 

innbyggerne krever en total omstilling i kommuners fokus på og finansering av IKT. I 2018 er IKT i kommunal sektor 

heldigvis et område som beveger seg raskere og raskere fremover. 

Digitalisering benyttes ofte som overskrift når offentlig og privat sektor jobber med IKT-drevet endring av interne 

prosesser og innbyggertjenester. Digitalisering hjelper kommunene til å møte de store utfordringene og mulighetene 

som fremtiden byr på. Utvikling i samfunnet, krav fra innbyggerne og næringslivet samt en rekke nasjonale føringer 

skaper behov for IKT-drevet omstilling i kommunal sektor. 

Føringer og anbefalinger fra Staten og KS er oppsummert i fire sentrale kilder: Digital Agenda for Norge (Meld. St. 27), 

Digitaliseringsrundskrivet fra Staten, KS’ Digitaliseringsstrategi og føringer fra sektorvise stortingsmeldinger 

(eksempelvis Én innbygger én journal i Meld. St. 29).  

Hovedtrekkene i Digital Agenda og Digitaliseringsrundskrivet er:  

 Digitalt førstevalg: Innføring av digitale selvhjelpsløsninger, digital postkasse til innbygger, elektronisk 

faktura, tilgjengeliggjøring av offentlige data.  

 Digitalisering av virksomhetene: Brukerne i sentrum, klart språk, gjenbruk av informasjon, bruk av 

nasjonale felleskomponenter, tilgjengelighet, arkitektur og standarder, sourcing-strategi, bruk av 

skytjenester, informasjonssikkerhet, personvern.  

 Prosjektgjennomføring: Prosjektmodell (Prosjektveiviseren), gevinstrealisering, samordning i 

kommunesektoren.  

 GDPR og innbygget personvern: Ansvar datainnsamling og oppbevaring flyttet til kommunen, 

personvernombud må oppnevnes, innbygger har rett til å se sine data 

IKT er i dag en velutviklet verktøykasse som kan benyttes for å skape gode tjenester for innbyggeren og bidra til 

ytterligere effektivisering i kommunene. En fremtidsrettet satsing på IKT må derfor tilrettelegge for økt 

tjenesteinnovasjon, kontinuerlig gevinstrealisering og en helhetlig IKT handlingsplan gjennom robuste 

styringsmodeller. 

Følgende trender vil fremover påvirke kommunenes digitalisering:  

 Demografiske trender: Kommunal sektor vil være under høyt press grunnet en kraftig økende andel eldre 

og generelt flere innbyggere som skal motta kommunale tjenester.  

 Press på økonomien: Økonomien vil være presset blant annet grunnet nedgang i statlige oljeinntekter, økt 

arbeidsledighet og lavere skatteinngang. 

 Flere kommunale tjenester: Innenfor helse og omsorg vil det være en sterk vekst i antall tjenestebrukere, 

og det er behov for å håndtere denne veksten blant annet ved økt bruk av velferdsteknologi. Det jobbes i 

tillegg fra sentralt hold på flere øvrige tjenesteområder for økt tilrettelegging av selvbetjening (eksempelvis 

tilrettelegging av eByggesak og eByggeSøknad) som igjen vil stille krav til økt tilgjengelighet og krav til 

brukerstøtte. 
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 Nye digitale løsninger: Staten vil ta et større ansvar for å utvikle fellesløsninger for kommunal sektor. KS og 

Staten har gjennom sin nye finansieringsordning tilrettelagt for en kraftig vekst i utvikling av felles 

kommunale tjenester som vil kunne tas i bruk av den enkelte kommune. De store kommunene samt flere av 

de interkommunale IKT-aktørene vil være sannsynlige utviklingspartnere for slike fellesinitiativer, og mange 

av de mindre kommunene vil streve med å følge med i utviklingen.  

 

 

IKT-tjenester fra DGI 

Digitale Gardermoen IS (DGI) er et §27 samarbeid mellom kommunene Nannestad, Gjerdrum, Nes, Ullensaker, Hurdal 

og Eidsvoll. DGI IKS ble etablert i 2005 som et IKT driftsselskap. I 2015 ble DGI IKS fusjonert med kommunenes IKT 

strategi og bestillerenhet (eStab)  til nye DGI IS. DGI IS leverer i dag IKT-tjenester og digital utvikling til nesten 20 000 

brukere i eierkommunene. DGIs vedtekter1 beskriver formålet med samarbeidet:  

«Samarbeidet skal bidra til at kommunene gis økt styringskraft og gjennomføringsevne til gevinstrealisering gjennom 

digitalisering og videreutvikling basert på vedtatte strategier for ØRU-samarbeidet. Samarbeidet skal ivareta 

samarbeidskommunenes oppgaver knyttet til drift, service, informasjonssikkerhet og utvikling av IKT og tilstøtende 

tjenesteområder, samt å implementere og forvalte kostnadseffektive løsninger og tjenester. Samarbeidet kan levere 

tjenester til andre i henhold til prinsipper som vedtas av kommunene og styret.» 

Tjenestene DGI leverer til eierkommunene representerer basis IKT-tjenester alle kommuner trenger for å sikre at 

kritiske fagsystemer virker, data kan lagres sikkert, nettverk fungerer og at ansatte og andre brukere har riktige 

tilganger til systemene. I tillegg jobber eierkommunene i DGI sammen om tjenesteutvikling og innføring av digitale 

tjenester.  

DGI tilbyr følgende IKT basistjenester til deltakerkommunene:  

Infrastruktur:  

 Datasenter: Basis serverdrift og sikker lagring  

 Nettverk: Drift av lokalt nettverk (LAN), kommunikasjon og WAN (sammenknyttede lokale nettverk), drift av 

trådløse nettverk, intern sone, sikker sone, skolesone, gjestenett, sentraldriftssone m.fl.   

 Brukertilganger: Brukertilganger til fagsystemer og portal tilpasset brukernes roller og oppgaver, tilgang til 

fagsystemer og portal fra mobile løsninger, tilgang til skrivere med mer.  

Infrastrukturtjenestene prises etter ulike modeller; både per bruker i eierkommunen, og noe basert på bruk 

(eksempelvis lagringskapasitet).  

Tjenester for fagprogrammer og kontorstøttetjenester:  

 Leveranser av fagprogrammer i.h.h.t. avtale vedrørende hver enkelt kommunes krav og prosesser 

 Leveranser av kontorstøttesystemer (MS Office og andre støttesystemer)  

 Digitalisering /tjenesteutvikling:  

 Det er etablert enhet for Felles forvaltning av kommunenes fagsystemer og løsninger i DGI 

(systemforvaltning og brukerstøtte, prosessdesign og effektivisering, rådgivning). Felles forvaltning har en 

viktig rolle i sammen med sektorene å identifisere digitaliseringsinitiativ for videre tjenesteutvikling. 

 Før vedtak om å gjennomføre nye digitaliseringsinitiativ utarbeides det beslutningsgrunnlag hvor blant 

annet gevinster/effekter identifiseres. Når løsning er etablert og satt i drift er det kommunens ansvar å ta ut 

gevinstene/effektene.  Det er intensjon om å få på plass en felles modell for rapportering av oppnådde 

gevinster/effekter fra den enkelte virksomhet til Rådmannen og videre fra Rådmannen til folkevalgte.   

 Det enkelte sektorforum (Administrasjon- og økonomi, Skole og oppvekst, Helse og omsorg, Teknisk og 

Digitale tjenester) prioriterer ved Handlingsplan pr sektor hva Felles Forvaltning skal gjennomføre av tiltak.   

 

Viktige digitaliseringsleveranser 2017 

                                                                        
1 Vedtekter – Digitale Gardermoen interkommunale samarbeid (DGI) – vedtatt 2015 
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DGIs eierkommuner jobber sammen om utvikling av digitale tjenester. De digitale tjenestene utvikles i fellesprosjekter. 

Fellesprosjektene prioriteres av rådmannsforum på tvers av kommunene basert på dokumenterte behov og kost-

nytteanalyser. Eierkommunenes felles sektorfora innen hhv. skole og oppvekst, helse og omsorg, teknisk, økonomi og 

administrasjon og digitale tjenester gir rådmannsforum innspill til prioriteringene.  

Følgende digitaliseringsleveranser har vært sentrale i 2017:  

 Nye innbyggerportaler basert på fellesanskaffet plattform, med sikker innlogging, MinSide-funksjonalitet, 

styrket søkefunksjonalitet, og nasjonale og lokale digitale innbyggertjenester.  

 Anskaffelse av felles plattform for velferdsteknologiske tjenester og velferdsteknologi for beboere på 

institusjoner, omsorgsboliger og hjemmeboende.  

 Innføring av Office 365 i skolen som sikrer at elever har tilgang til skolearbeid hjemmefra på PC og mobil, 

mail og samhandlingsverktøy. Løsning forvaltning Nettbrett 

 Digitalisering Barnevern 

 Styrket sikkerhet, rolle- og tilgangsstyring til kommunenes fagsystemer.  

 Forbedret funksjonalitet og økt standardisering Økonomi, Lønn og Personal  

 Økte selvbetjeningsmuligheter for brukere av DGIs tjenester.  

Felles satsning på digitalisering av kommunene tjenester, fører til at DGI-kommunene slipper å dra tunge prosjekter 

alene, og en stor andel av investerings- og ressurskostnadene fordeles på seks kommuner istedenfor én. For alle 

digitaliseringsleveransene er det utarbeidet beslutningsgrunnlag hvor gevinster/effekter er identifisert.  

 

 

Felles digital handlingsplan 2018 

Eierkommunene i DGI utviklet en felles handlingsplan for digitalisering2. Handlingsplanen for 2018 viser en 

omfattende oversikt over vedtatte og planlagte digitaliseringsinitiativer utover året. Handlingsplanen ble utviklet 

gjennom gjennomføring av workshops med ledere i samtlige kommuner, innspill fra fagfora og forankring gjennom 

høringsrunder. Rådmennene har rollen som porteføljestyre i gjennomføringen av den totale prosjektporteføljen, 

herunder prioritering og oppfølging av prosjekter og gevinstrealisering. 

Handlingsplanen synliggjør en rekke behov for felles digitaliseringstiltak fordelt på sektorområdene. DGI-kommunene 

vil samlet sett investere 10 MNOK i digitalisering i 2018. Investeringsrammen for 2018 er begrensende på muligheter 

for iverksetting av behovene for digitaliseringstiltak. Behov for viktige tiltak i 2018 per sektor er (listen er ikke 

uttømmende):  

 Skole og oppvekst: Etablering av SvarUT for digitalt svar på søknader fra innbyggere. Integrasjoner/flyt av 

strukturerte data mellom systemer (automatisering). Forenkling av IKT-arkitekturen.   

 Helse og omsorg: Ytterligere innføring av velferdsteknologi. Pilotering av nasjonal løsning DigiHelse.  

 Teknisk sektor: Etablere Felles Forvaltning for sektoren. Aktivt bidra inn i prosjekt Ny SakArkiv-løsning. 

Kartløsning over på ny plattform/siste versjon. Forprosjekt eByggesak (ikke endelig besluttet av sektoren) 

 Økonomi- og administrasjon: Endre installasjon Økonomi- og Lønn/HR fra dagens to installasjoner til en 

installasjon og oppgradere til siste versjon. Løpende effektiviseringstiltak.  

 Digitale Tjenester: Ny SakArkiv-løsning. Stort omstillingsprosjekt for alle sektorer som følge av 

automatisering og endrede arbeidsprosesser.   

 Forbedringstiltak Plattform/infrastruktur DGI: Gjennomføre tiltak som sikrer stabil og sikker drift, tiltak 

som forbedrer brukeropplevelse (redusere treghet mv.) Forberede anskaffelse ny plattform med innføring 

2019/2020.  

Arbeid med arkitektur er viktig for at systemer skal kunne utveksle informasjon effektivt på en sikker måte, og er 

eksempelvis essensielt for innføring av flere digitale selvhjelpsløsninger, tilgjengeliggjøring av offentlige data og sikre 

gjenbruk av informasjon.  I tillegg til tiltakene nevnt over, jobber derfor eierkommunene sammen offensivt med å 

styrke grunnmuren for digitalisering gjennom arbeid med en helhetlig virksomhetsarkitektur som understøtter de 

digitale løsningene. 

 

                                                                        
2 Handlingsplan for digitalisering 2018 for kommunene i Øvre Romerike 
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Deltakerkommunenes IKT-kostnader 

PA Consulting Group (PA) gjennomførte i 2014 en IKT-kostnads- og modenhetsanalyse av eierkommunene og IKT-

samarbeidet. Totalt har ca. 80 kommuner gjennomført PAs IKT Kostnads- og modenhetsanalyse3. Analysen med tall 

fra 20144 viste at DGI-kommunene hadde lavere IKT-kostnad per innbygger enn landsgjennomsnittet, og en høy 

kvalitet på tjenestene. Til dags dato har kun ett IKT-samarbeid i Norge (IKT-Agder, målt senest i 2017) kunne vise til 

tjenester med noe høyere nivå på tjenestene som DGI5.  

Siden 2014 har DGI foretatt en rekke justeringer av virksomheten, og dagens IKT-kostnad per innbygger6 er 1.177 

kroner for 2018. Til sammenligning er IKT-kostnaden per innbygger i Oslo 2.250 kroner7. Landsgjennomsnittet for IKT-

kostnader per innbygger er ca. 1.900 kroner8.  

Kommuner som deltar i IKT-samarbeid har som hovedregel høyere IKT-modenhet/kvalitet på tjenestene enn 

kommuner som ikke deltar i samarbeid. Dette kommer blant annet av at IKT-samarbeidene investerer mer i utvikling 

av digitale tjenester og infrastruktur, enn kommuner som ikke inngår i IKT-samarbeid. Dette resulterer ofte i at 

eierkommuner i interkommunale samarbeider har i flere og bedre IKT-tjenester, inkludert en mer robust infrastruktur 

med dokumentert høyere oppetid på kritiske kjernesystemer.  

Grafen under viser IKT-kvaliteten for kommuner som deltar i IKT-samarbeider, sammenlignet med kommuner som 

står utenfor samarbeid. Grafen viser at nesten alle IKT-samarbeidene har høyere kvalitet sammenlignet med 

kommuner som står utenfor samarbeid. DGI (målt i 2014) har nest best IKT-kvalitet, kun slått av IKT Agder (målt 

senest i 2017).  

 

Figur: Oversikt over IKT-samarbeider, og kvalitet på IKT-tjenestene. Høyest oppnåelige poengsum er 100%. Tjenestene 

måles ut fra kvalitet på drift, nettverk, brukertilganger, oppetid, brukersupport, brukernes fornøydhet, kvalitet på 

arbeid med utvikling og strategisk arbeid.  

Utvikling av IKT-kostnader i Eidsvoll kommune ved deltakelse DGI 

 

                                                                        
3 PAs IKT kostnads- og modenhetsanalyse ble utarbeidet i samarbeid med KS i 2013, og er en velutprøvd analyse som 

sammenligner kommuners IKT-kostnader, IKT-tjenester og digital modenhet.  

4 Indeksjustert til 2017-tall 

5 IKT-Agder ble målt i 2017. PA har ikke målt DGIs tjenestenivå siden 2014.  

6 DGI budsjett 2018 Tall og verbaldel versjon 1.1 datert 30.10.2017 

7 Tall hentet fra Difi i 2017 

8 PA Consulting Group 2018 
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Økning i kostnadene fra 2016 til 2018 

Som tabellen viser har det vært en økning av kostnadene i perioden 2016 til 2018 på 7,2 MNOK. Kostnadsøkningen 

skyldes i hovedsak to forhold: 

 Økning i både support og vedlikehold samt avskrivninger som en konsekvens av tidligere års beslutninger 

om anskaffelse av nye løsninger for kommunene og nødvendige oppgraderinger i datahallen.   

 Microsoft-lisenser som ble kjøpt og betalt i 2010 var foreldet. Det var behov for å inngå ny avtale om bruk 

av Office 365 med Microsoft.  

 

Økning i kostnadene fra 2018 til 2021 

Tabellen over synliggjør at det legges det opp til en økning av kostnadene fra 2018 til 2019 på 8 MNOK. Den planlagte 

kostnadsøkningen skyldes i hovedsak to forhold: 

 Ny leveransplattform for stabil og sikker drift, samt styrket brukeropplevelse. Overgangen til ny 

leveranseplattform gir en pukkeleffekt på IKT-kostnadene. På sikt vil ny leveranseplattform muliggjøre at 

kostnader vris fra IKT-drift, til utvikling av digitale innbyggertjenester.  

 2- årig prosjekt Felles Forvaltning for sektorene: Helse og omsorg, Skole og oppvekst, Digitale tjenester, 

Teknisk og Arkiv.  I budsjettet er det for 2019 tatt høyde for at evalueringen konkluderer med at ordningen 

med Felles Forvaltning er tjenlig å videreføre som varig drift. Etablering av felles forvaltning i DGI er 

avgjørende for å bistå kommunene med digitalisering. Det etableres felles forvaltning innenfor alle sektorer 

og målet er felles vedlikehold og oppsett i tillegg til kompetansebygging i kommunene.  

 

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Eidsvoll 21,2 22,9 23,3 29,2 30,5 38,5 36,4 36,2 

Tabellen over viser Eidsvolls kommunes IKT-kostnader. Kostnadene er ikke indeksjustert. 

 

Bemerkninger til budsjett 2018 

Budsjettet for 2018 og planperioden 2018-2021 er et nøkternt budsjett. Digitalisering krever investeringer både i drift, 

fagsystemer og utvikling av digitalisering av innbyggertjenester. Digitalisering koster, men vil gi en positiv effekt i 

kommunene og hos innbyggerne. Tjenesteytingen skal frigi tid fra manuelle administrative oppgaver og innbyggerne 

skal få tilgang til en døgnåpen kommune. 

Bemanningen i DGI 

DGI er for 2018 bemannet med i alt 38 årsverk og 7 innleide årsverk, samlet 45 årsverk.  

Avdelinger  Årsverk  kommentar 

Administrasjon & 
Stab 

5 Administrerende direktør, Regnskapssjef, Avtaleoppfølging, Sikkerhetsrådgiver og 
Seniorrådgiver 

Servicesenter, 
Drift & Teknologi 

23 Inkludert 7 innleide årsverk drift  

Prosjekt 3 Prosjektledelse 

Felles Forvaltning 
(systemer og 
løsninger) 

14 Felles Forvaltning etablert som prosjekt med forventning om varig løsning.  
Håndterer oppgaver som fram til 2016-2018 har ligget i den enkelte kommune. 

 

 

 

 

Fordeling av kostnader mellom eierkommunene  
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Gjeldende kostnadsfordelingsmodell DGI/IKT ble vedtatt politisk av eierkommunene høsten 2010. Det ble lagt til 

følgende prinsipper til grunn for kostnadsfordelingen:  

 Enkel (gjør det kommunen betaler for enkelt og forståelig) 

 Rettferdig (den enkelte kommune betaler for sin del, men ikke for andre) 

 Forutsigbar (kommunen vil betale det som er nødvendig, men ikke øk betalingen og gjør kommunens tall usikre) 

 Kontrollerbar (det kan hende kommunen må kutte i budsjetter, og noe kan berøre IKT kostnader)  

 Vanlig i markedet (legge til rette for benchmarking) 
 

Kostmodellen er kompleks å forvalte. Det vurderes revidering av kostmodellen i 2018  

 

Gevinster ved deltagelse i DGI 

Eidsvoll kommune har ca. 24.500 innbyggere. Kommunen er stor (kategori SSB), og samtidig forholdsvis liten i 

digitaliseringssammenheng. Kommunen står, i likhet med andre norske kommuner, ovenfor en aldrende befolkning, 

og en krevende økonomisk situasjon kommende år. Kommunen inngår i dag i et IKT-samarbeid med en velfungerende 

styringsmodell for IKT og digitalisering hvor kommunens ledelse tar ansvar for digitalisering og tjenesteutvikling i 

samarbeid med øvrige kommuner i regionen.  

Eidsvoll har siden 2005 vært med på å legge grunnmuren for et av Norges mest velfungerende IKT-samarbeider: Siden 

2005 har kommunene i Øvre Romerike jobbet strategisk med harmonisering av fagsystemer og felles digital utvikling. 

Kommunene i Øvre Romerike har sammen klart å skape et IKT-samarbeid som sørger for kostnadseffektive og 

velfungerende basistjenester innen IKT, samtidig som det er gjennomført et betydelig digitalt løft på viktige 

sektorområder. Kommuner som i dag står utenfor IKT-samarbeid, opplever betydelige barrierer p.g.a. krav til 

vesentlige investeringer i infrastruktur og digitale tjenester som de må foreta alene.  

Eidsvoll kommunes gevinster ved deltakelse i DGI kan oppsummeres med følgende:  

 Tilgang til dokumentert kostnadseffektive og rimelige IKT-tjenester av høy kvalitet, herunder Datasenter: 

Basis serverdrift og sikker lagring, Nettverk: Drift av lokalt nettverk (LAN), kommunikasjon og WAN 

(sammenknyttede lokale nettverk), drift av trådløse nettverk, intern sone, sikker sone, skolesone, gjestenett, 

sentraldriftssone m.fl.  og administrasjon av Brukertilganger: Brukertilganger til fagsystemer og portal 

tilpasset brukernes roller og oppgaver, tilgang til fagsystemer og portal fra mobile løsninger, tilgang til 

skrivere med mer.  

 Tilgang til brukervennlig, sikker innbyggerportal med digitale tjenester.  

 Sikker tilgang til arbeidsflater og fagsystemer med høy oppetid for ansatte.  

 Sterk innkjøpsmakt i samarbeid med fem andre kommuner, sikrer stordriftsfordeler 

 Avtaleforvaltning av ca 200 avtaler med eksterne leverandører som sikrer at kommunen ikke betaler mer 

enn nødvendig for digitale tjenester 

 Servicesenter og support på tjenesteleveranser og fagsystemer 

 Økt kompetanse på innovasjon og digital tjenesteutvikling som følge samarbeide blant deltakende 

kommuner og DGI   

 Felles utvikling av digitale tjenester for kommunens sektorområder, med store digitaliseringsløft 

gjennomført i 2017, som videreføres i 2018.  

 Deling av investeringskostnader og kompetanse knyttet til utvikling av fremtidsrettede digitale tjenester.  

 

Ny plattform og videre utvikling 

I budsjett 2018 forutsettes det at DGI skal anskaffe ny leveranseplattform etter at avtalen med Tieto ble avviklet. 

Omfanget av en slik anskaffelse er ennå ikke klart. DGI vurderer flere alternativer. I budsjett 2018 og planperioden er 

det lagt inn tilnærmet samme omfang av prosjektet som ved avtaleinngåelsen med Tieto. Avgjørelse om anskaffelse 

av ny plattform vil etter planen bli tatt første tertial 2018. DGI har iverksatt tiltak for å ivareta midlertidig sikker og 

stabil drift, samt at det gjennomføres tiltak som vil forbedre brukeropplevelsen for kommunenes ansatt i påvente av 

ny plattform 2019/2020.  

Alternative modeller for organisering av IKT i Eidsvoll 
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Fremtidig organisering av IKT og digitaliseringsarbeid i Eidsvoll kan gjøres på flere måter:  

 
1. I samarbeid med eierkommunene Digitale Gardermoen IS (som i dag) 

2. Internt i Eidsvoll kommune   

3. Konkurranseutsette drift til ekstern leverandør uten samarbeid med andre kommuner 

Fordeler og ulemper med de ulike modellene drøftes under.  

 

Modell 1: Samarbeid med eierkommunene Digitale Gardermoen IS (som i dag):  

Eidsvoll kommune er full deltaker i DGI på lik linje med de øvrige eierkommunene.  

Fordeler Ulemper 

Økt modenhet knyttet til produksjon og innkjøp av IKT-
tjenester.  
 

Kommuner i IKT-samarbeid, kan ha ulikt ambisjonsnivå. 
Det kan oppstå konflikter om prioritering, som igjen kan 
forsinke utviklingsarbeid.  

Økt innkjøpsmakt mot leverandører av IKT-infrastruktur 
og fagsystemer gir lavere kostnader.  
 

IKT-drift har mindre kjennskap til lokale forhold i 
kommunen. Avstanden mellom drift/support og 
kommunen kan oppleves som stor.  

Samarbeid med de øvrige eierkommunene gir bedre 
ressursutnyttelse og kapasitet til utviklingsarbeid, samt 
lavere kostnader til fagsystemer og IKT-drift.  

Styringsmodellen i DGI kan oppleves som kompleks, og 
hver kommune/enhet kan oppleve frustrasjoner over 
prioriteringskonflikter.  

Kommunen er del av et større kompetansemiljø på 
digitalisering.  

 

 

 

Modell 2: Internt i Eidsvoll kommune:  

IKT-tjenester produseres internt i kommunen. Ved en slik modell, overtar Eidsvoll kommune ansvar for drift av egen 

infrastruktur og fagsystemer, og utvikler en egen IKT-enhet. Arbeid med digitalisering foregår med hjelp av egne 

ressurser/i samarbeid med leverandører.  

For å opprettholde en god kvalitet på tjenestene, viser erfaringstall at ressursbehovet i en slik organisering vil være 

minimum 15 årsverk basert på erfaring fra kommuner av tilsvarende størrelse9. I tillegg vil det oppstå 

ressurskostnader knyttet til systemforvaltning og investeringskostnader knyttet til infrastruktur, lisenser mv.  

Fordeler og ulemper med modellen:  

Fordeler Ulemper 

Intern organisering av IKT gjør at kommunen slipper å 
koordinere strategi, styringsmodell og 
utviklingsprosjekter med andre kommuner.  
 

Intern IKT-drift kan gi lavere kvalitet på tjenestene 
sammenlignet med større driftsenheter.  
 

Intern organisering av IKT-drift gir en høy grad av 
fleksibilitet til å få utført endringer i IKT-infrastruktur og 
på fagsystemer.  
 

Intern IKT-drift gir ofte høyere kostnader enn ved 
samarbeid med flere kommuner.  
 

 Eidsvoll anslag 15 årsverk drift   NB! ressurser 
systemforvaltning kommer i tillegg 

 DGI årsverk drift og adm. 29 årsverk. Eidsvolls 
andel stipulert til 7,25 årsverk (folketall ØRU) 

  Ressurser systemforvaltning kommer i tillegg 
til ressurser drift 

Beredskap i forhold til IKT-drift med egne ansatte som 
har høy kunnskap om kommunen.  
 

En intern organisering av IKT-drift gir sårbarhet i forhold 
til begrenset kompetansemiljø og behov for 
døgnkontinuerlig tilgjengelighet (oppetid) på IKT-
infrastrukturen.  
 

 Intern IKT-drift gir lav skalebarhet til endringer i IKT-

                                                                        
9 Basert på beregninger i Nittedal kommune 2016 og 2017 
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 infrastrukturen. Kapasiteten til endringer avgjøres av 
IKT-enhetens kapasitet.  

 

 

 

Modell 3: Konkurranseutsette drift til ekstern leverandør:  

Eidsvoll konkurranseutsetter drift av IKT til ekstern aktør. Den eksterne aktøren overtar driftstjenester DGI i dag har 

ansvaret for. Det finnes en rekke norske og utenlandske leverandører av denne type tjenester med datalagring og 

servere på norsk jord. Det finnes flere norske kommuner som har konkurranseutsatt drift til ekstern aktør, herunder 

eksempelvis Oslo, Lyngdal og Brønnøy.  

Fordeler Ulemper 

Konkurranseutsetting av drift og infrastruktur sikrer at 
IKT-driftstjenester blir levert til avtalt pris og kvalitet.  
 

Redusert fleksibilitet i forhold til å gjennomføre 
endringer i IKT-infrastruktur tilpasset den enkelte 
kommune. 

 
Kommunen kan fokusere på utvikling av digitale 
tjenester og kjerneoppgaver.  
 

Ekstern tjenesteleverandør vil ha mindre kjennskap til 
Eidsvoll kommune som organisasjon. Lav fleksibilitet fra 
leverandør vil kunne oppleves. 

 
Kostnadene ved konkurranseutsetting kan være lavere 
enn å gjøre driften selv.   
 

Planlegging av kapasitetsutvidelser til servere og 
infrastruktur må gjøres systematisk.  

 
En ekstern leverandør har ikke endringer i kostnader 
eller kapasitet som følge av ferier eller fravær.  
 

Kommunen må påberegne å bruke betydelige ressurser 
på avtaleforvaltning med leverandøren, for å følge opp 
og tilpasse leveranser til ønsket nivå.  

 
 Kommunen kan som forhandlingspart alene oppnå 

lavere innkjøpsbetingelser fra en ekstern aktør, 
sammenlignet med om flere kommuner går sammen 
om konkurranseutsetting av IKT-tjenester.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skisse: Styringsdokument for samarbeidet 
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Figuren under viser prinsipper i kommunenes styring av DGI. Kommunenes politiske og administrative mål gir retning 

for prioriteringene i utvikling av digitale tjenester. Kommunene og DGI utvikler felles digitaliseringsstrategi basert på 

målene, som er førende for digitaliseringsinitiativer. Leveranseplattformen sikrer stabil og sikker drift og god 

brukeropplevelse i operativsystemer, fagsystemer og digitale tjenester.  DGI fyller rollen som Eidsvoll kommunes 

digitaliseringspartner. 

 

 

 

 


