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Saksfremlegg 
 
 
K4 SAMARBEID – FELLES IKT DRIFTSTJENESTER 
 
 
Formannskapets innstilling: 
 
1. Kommunen deltar i etablering og drift av felles IKT driftstjeneste under de forutsetninger 

som framgår av sakens dokumenter.  
2. ________ kommune er vertskommune for den felles IKT driftstjenesten. De øvrige 

deltagerkommune har roller som samarbeidskommuner. 
3. Alternativt punkt for hhv. vertskommune og samarbeidskommuner: 

o Som vertskommune tar kommunen ved rådmann/administrasjonssjef på seg 
ansvaret for å utføre oppgaver delegert fra samarbeidskommunene. Oppgavene 
forutsettes delegert til en egen barnevernsleder. Samarbeidskommunene har hver 
for seg ansvaret for å informere om endringen i ansvarsforhold overfor sine 
innbyggere. 

o Som samarbeidskommune pålegger kommunestyret rådmann/administrasjonssjef å 
videredelegere ansvaret for å utføre kommunens oppgaver innen IKT driftstjenester 
til rådmann/administrasjonssjef i vertskommunen. Delegasjonen omfatter ikke 
saker av prinsipiell betydning. Delegasjonsfullmakten kan tilbakekalles midlertidig 
i enkeltsaker. 

4. Eventuelle endringer i tilsettingsforhold som følge av etablering av felles IKT 
driftstjeneste følger egne personalpolitiske retningslinjer for K4 Samarbeidet. 

5. Kommunestyret delegerer til styringsgruppa i K4 Samarbeidet å fatte vedtak om eksternt 
kjøp av IKT driftstjenester.  

6. Framlagt forslag til samarbeidsavtale vedtas. 
7. Dette vedtakets gyldighet forutsetter tilsvarende vedtak i minst to andre av kommunene i 

K4 Samarbeidet. 
8. Milepæl for det videre arbeidet er etablering av felles IKT driftstjeneste pr 01.01.2007. Det 

forutsettes likevel at eventuelle anbudsprosesser er gjennomført innen vertskommune-
funksjonen iverksettes. 

 
 
 
Saksopplysninger: 

Bakgrunn 

Etter initiativ fra et felles formannskapsmøte mellom Gratangen, Lavangen og Salangen kommuner i 
november 2004 har administrasjonen i de tre kommunene definert og organisert et utviklingsprosjekt 
med tre delprosjekt med formål å utvikle felles tjenester innenfor områdene barnevern, IKT drift og 
økonomi. Prosjektet har oppnådd støtte over Fylkesmannens skjønnsmidler.  
I oktober 2005 starter arbeidene og desember 2005 blir også Ibestad kommune med i 
utviklingsprosjektet på lik linje med de øvrige kommunene. Det blir i den forbindelse søkt 
Fylkesmannen om tilleggsfinansiering. 
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Det er etablert en overordnet styringsgruppe der rådmennene er representert. I tillegg er det opprettet 
tre prosjektgrupper med ansvar for hvert sitt område. Prosjektgruppe IKT drift fikk denne 
sammensetningen: 

• Viggo Hansen, Gratangen kommune 
• Egil Danielsen, Lavangen kommune 
• Gunnar Bækkelund, Salangen kommune 
• Torbjørn Johnsen, ansatterepresentant (Gratangen kommune) 

Ole Kristian Severinsen, Sessan Consult AS har vært engasjert som prosjektleder. Prosjektperioden er 
satt til 07.10.2005-31.12.2006. Prosjektgruppa har hatt ett til to møter pr mnd. Arbeidet så langt er 
dokumentert i en egen rapport. 

Forslag til løsning 

Drift i ”eget hus” eller ekstern leverandør 

En felles IKT driftstjeneste skal levere basis driftstjenester til brukerne/kundene sine, som i dette 
tilfellet er de fire kommunene med deres etater/enheter og institusjoner. Med basis driftstjeneste menes 
her en tjeneste som på oppdrag fra kommunen kjører aktuelle brukerprogrammer som MS Office, e-
post- og gruppevaresystem (Outlook), Kontor2000, Familia, m.fl. De strategiske valgene for 
organisering av en felles driftstjeneste går langs to hovedlinjer: 

• IKT driftstjenester levert av et eget IKT driftssenter lokalisert i en vertskommune og med eget 
IKT driftspersonell.  

• IKT driftstjenester levert av et eksternt driftssenter. Driftssenteret holder all basis hardware og 
software som skal til for kjøre kundens fagapplikasjoner og garanterer for systemets 
tilgjengelighet (oppetid).  

Med utgangspunkt i disse to strategiene ble det utformet en forenklet kravspesifikasjon for en felles 
IKT driftstjeneste. Denne ble sendt ut som grunnlag for en uforbindtlig forespørsel til 5 potensielle 
leverandører som vi antok var i stand til å levere innenfor rammen av de strategiske valgene beskrevet 
ovenfor. Tre av leverandører responderte skriftlig. Vi valgte ut og arbeidet videre med to leverandører 
– en leverandør innenfor hvert av de strategiske områdene. Det ble presisert overfor disse leveran-
dørene at en eventuell anskaffelse i forbindelse med realisering av en felles driftstjeneste ville måtte 
skje innenfor rammen av bestemmelsene for offentlige anskaffelser. 
Felles drift gunstig 

Sammenlignbare nøkkeltall for de ulike løsningene framgår av tabellen nedenfor.  
Driftsmåte (Beløp i tkr) Gratangen Lavangen Salangen Ibestad Sum
Drift i eget hus 504 452 718 588 2262
Drift i eget hus uten 
Ibestad 681 609 972 - 2262
Fjerndrift 476 426 678 555 2136
Dagens drift 627 550 648 590 2415

Det synes klart at en felles driftsløsning vil være gunstig uansett valg av løsning. Uten dramatiske 
kostnadsøkninger får kommunene en driftsløsning med betydelig økt verdi i form av håndtering 
personsensitive data og driftssikkerhet. Noen av kommunene står dessuten overfor fornyelses- og 
utviklingsbehov som kan komme til å bli relativt kostbare å ta på egen hånd. Der for anbefales å gå til 
et samarbeid om felles driftsløsning. 
Dissens 

Prosjektgruppa og prosjektleder er imidlertid uenige i hvilke kriterier som bør vektlegges i de 
strategiske valgene som bør vurderes videre. Prosjektgruppa ønsker å legge vekt på kriteriene som 
innbærer videreutvikling av kvalitet og IKT driftskompetanse i kommunene. På denne bakgrunnen 
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krever Prosjektgruppa at det skal arbeides videre med etablering av driftssenter etter 
vertskommunemodellen. 
Prosjektleders konklusjon er på dette stadiet at løsningen med drift i eksternt driftssenter er den som 
klart peker seg ut som mest interessant. Dette ser ut til å være en mer kostnadseffektiv løsning på kort 
og lang sikt. Det er en løsning som klart vil flytte ledelsesfokus på IKT drift ut av huset. Ledelsesfokus 
bør i stedet ligge på utvikling av brukerrelaterte prosesser og tjenesteyting. Dette krever også en annen 
vektlegging av kompetansen på rådgiver/konsulent nivå. Det framgår også at en løsning med felles 
driftssenter etter vertskommunemodellen kan bli kostbarere dersom ikke Ibestad kommune er med. 
Det er krevende å bearbeide parallelt to – tre løsningsforslag. Prosjektleder ønsker derfor å konsentrere 
oppmerksomheten rundt løsningen med drift i eksternt driftssenter. Hvorvidt det blir HIKT eller er 
annen leverandør, vil prosessen vise.  

Vurdering og konklusjon 

Generelt 

Styringsgruppa foreslår at løsningen med ekstern leverandør velges. Det gir den ryddigste løsningen 
både i overgangsfasen og i en ordinær driftssituasjon. Dette er også den løsningen som krever minst 
ledelsesfokus på rådmanns-/administrasjonssjefnivå. 
Styringsgruppa mener at det nå er viktig å frigjøre ressurser for tilrettelegging for publikumsorienterte 
tjenester og økt utnyttelse av kostbare investeringer. 
Oppgaver og organisering 

Kjøp av tjenester eksternt endrer en del omfanget av oppgaver som må løses, men fortsatt er det behov 
for en felles organisering av kommunenes innsats på dette området. Det foreslås også her at den felles 
innsatsen organiseres og drives som en vertskommunefunksjon. Funksjonen får ansvar for følgende 
oppgaver: 
• Bestillerkompetansen overfor et eksternt driftssenter 
• Kompetanse til å følge opp kommunenes drift av felles fagsystem ved eksternt driftssenter 
• Bedre utnyttelse tunge investeringer i datautstyr og lisenser gjennom kompetanseutvikling 

og veiledning 
• Salg av kompetanse gjennom ekstern leverandør 
• Etablering av felles brukerorientert tjenester til kommunenes ansatte og innbyggere 
Kapasitet og kompetanse 

Vertskommunefunksjonen har behov for en kapasitet på 2 årsverk. Det vil si minst ett årsverk mindre 
enn ved drift i ”eget hus”. Det bør innenfor denne rammen være rom for vektlegging av alle oppgavene 
ovenfor.  
Behovet for kompetanse vil være noe endret ettersom det forutsettes økt vekt på gjennomføring av 
kompetanseutviklingstiltak og organisering av web-baserte tjenester. 
Budsjett  

Som tabellen ovenfor viser, er nøkkeltallene for kjøp av IKT driftstjenester eksternt noe lavere enn for 
etablering av eget driftssenter – spesielt markant dersom Ibestad kommune holder fast ved dagens 
løsning og ikke går inn i en felles egen løsning. Budsjettet for løsningen framgår av tabellen nedenfor. 
  År 1 År x   
Inntekter       
Salg timer 100 000 150 000   
Refusjon sykelønn       
Refusjon mva       
Sum inntekter 100 000 150 000   
        
Utgifter       
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Lønn  695 000 695 000 2 stillinger 
Pensjon 125 000 125 000 18% avsatt til pensjonsforpliktelser 
Arbeidsgiveravgift 95 000 95 000   
Husleie 36 000 36 000 30 kvm leie á kr 1200 pr kvm pr år 
Kontorutgifter 12 000 12 000   
Kurs/veiledning 60 000 60 000   
IKT 1 400 000 1 400 000 Ekstern leverandør inkl. kommunikasjon 
Inventar og utstyr 80 000 20 000   
Reiseutgifter 50 000 50 000   
        
Driftsutgifter 2 553 000 2 493 000   
        
Netto driftsutgifter 2 453 000 2 343 000   

Videre arbeid 

Styringsgruppa anbefaler å kjøre videre med to parallelle prosesser: 
• Prosjektet K4 Samarbeidet går ut med en rettet anbudsforespørsel på leveranse av eksterne basis 

driftstjenester etter en forenklet kravspesifikasjon tilsvarende den som er lagt til grunn for den 
tidligere forespørselen. Anbudsprosessen forutsettes gjennomført innen 31.12.2006. 

• Det etableres en felles organisasjon etter vertskommunemodellen basert på KL §27 eller 
intensjonene i St.prp. nr 95 (2005-2006) om endringer i KL (interkommunalt samarbeid). Denne 
felles organisasjon skal være på plass pr 01.01.2007. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale egges til 
grunn for dette arbeidet. 

 
 
 
Som vedlegg til saken følger:   
Felles IKT driftstjenester Gratangen, Lavangen, Salangen og Ibestad kommuner, Ole Kr. 
Severinsen i samarbeid med Prosjektgruppe IKT 
 
_____ kommune, ____.2006 
 
 
__________ 
Rådmann 
 
 
 


