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Vedtak:
Bærum kommune tiltrer samarbeidsavtalen for Digitale Akershus med virkning fra 01.01.20.
Rådmannen bes innarbeide nødvendige økonomiske rammer for samarbeidet med inntil kr 3,- pr
innbygger i HP for 2020-23.
Rådmannens forslag til vedtak:
Bærum kommune tiltrer samarbeidsavtalen for Digitale Akershus med virkning fra 01.01.20.
Rådmannen bes innarbeide nødvendige økonomiske rammer for samarbeidet med inntil kr 3,- pr
innbygger i HP for 2020-23.

SAKEN I KORTE TREKK
Rådmannen legger i saken frem forslag til samarbeidsavtale for Digitale Akershus med virkning fra
01.01.20 og at det avsettes økonomiske midller til samarbeidet med inntil kr 3,- pr innbygger i
Handlingsprogrammet for 2020-23. Forslag til samarbeidsavtale følger som vedlegg til saken.
Bakgrunn
Stortingsmeldingen Digital agenda for Norge, som ble behandlet i Stortinget i desember 2016, er
regjeringens overordnede nasjonale strategi for digitalisering. Digitalisering i, og samordning med
kommunesektoren, er sentralt område i digital agenda. Blant annet handler dette om å forsterke
samarbeidet mellom staten og kommunene rundt utfordringene knyttet til digitalisering.
Kommunenes stadig større digitaliseringsbehov og økende kompleksitet knyttet til digital utvikling
gjør at det er nødvendig å søke forpliktende samarbeid mellom kommunene. For å utrede omfang,

innretning og organisering av et slikt samarbeid nedsatte Rådmannsutvalget for Akershus i 2018 en
arbeidsgruppe for å ta et første skritt inn i et forpliktende samarbeid.
Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor
Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor ble lansert 11. juni 2019. I denne beskriver KMD en
tydelig strategi som angir retning, prioritering av tiltak og operasjonalisering av digitaliseringspolitikken for hele offentlig sektor i tråd med Stortingsmeldingen Digital agenda. I strategien
beskrives videre behov for utstrakt samarbeid på tvers av sektorer for å skape tjenester som løser
brukernes behov. Samarbeid mellom sektorer og kommuner fremheves også som avgjørende for å
lykkes med morgendagens utfordringer i kommune-Norge.
Regionalt samarbeid
Kommunene i Hordaland med Bergen kommune i spissen har dannet et regionalt nettverk for å
fremme bruk av nasjonale løsninger og kompetansebygging. En vesentlig del av dette samarbeidet
handler om implementering av nasjonale felles løsninger, og sikre kommunenes
nyttiggjøring/gevinstrealisering rundt disse. Flere regioner over hele landet har fulgt etter.
Erfaringene fra Hordaland handler bl.a. om kompetanse i felles sekretariat, porteføljestyring
fordeling av piloter, deling og skalering, kompetansebygging, nettverk på ledelse, fag og IKT.
De regionale nettverkene vil utgjøre en viktig del av KS sin samlede koordinering og styring av
arbeidet med digitalisering i kommunesektoren.
Samarbeidsavtale for kommunene i Akershus
For både å sikre at kommunene i Akershus er rustet til å gjennomføre digitaliseringstiltak fremover
til beste for innbyggere, næringsliv og andre aktører i kommunene, ønsker kommunene å etablere
et strategisk samarbeid / partnerskap basert på nytte for alle kommunene. I Akershus har
rådmennene de senere årene hatt digitalisering på dagsorden gjennom egne seminardager og på
rådmannsutvalgets årlige samlinger. Prinsipper for en samarbeidsavtale og avtalens omfang har
vært diskutert i alle relevante fora for kommunene i Akershus, og vil nå samlet bli lagt frem for
behandling i de respektive kommunene.
Samarbeidsavtalen omfatter et formalisert samarbeide om de nedenstående punktene. Punktene
er av forskjellig karakter mht. forpliktelse og frivillighet samarbeidet.
Forpliktende samarbeid:
1.
Erfaringsutveksling, nettverk, leder- og kompetanseutvikling
Hensikten er over tid å bygge en samarbeidskultur innenfor digitalisering mellom kommunene i
Akershus. Aktivitetene kan være av forskjellig karakter, men har som mål å bli kjent i og samarbeide
i nye strukturer, og sikre at dette Akershusnettverket er det naturlige og prioriterte
samarbeidsnettverket for digitalisering mellom Akershuskommunene.
2.
Innføring av nasjonale digitale felleskomponenter / fellesløsninger som alle kommunene i
Akershus må forplikte seg å ta i bruk innen en gitt periode
Hensikten er å sikre en mer effektiv og raskere utbredelse av nasjonale digitale løsninger som
etableres med utgangspunkt at alle innbyggere og/eller hele næringslivet i Norge skal benytte disse
løsningene. Når nye løsninger lanseres, vil det etableres et breddingsprosjekt for alle kommunene i
Akershus.
Frivillig samarbeid:

3.
Innføring av digitale fellesløsninger som er frivillige å ta i bruk
Hensikten er å tilby en mer effektiv og raskere utbredelse av digitale fellesløsninger. Når nye
løsninger lanseres, vil kommunene i Akershus få tilbud om å delta i et breddingsprosjekt i Akershus,
og velger da deltakelse eller ikke deltakelse i prosjektet.
4.
Gjennomføring av felles anskaffelser
Hensikten er å skape større volum i inngåtte avtaler, og eventuelt bedre betingelser i avtalene, tilby
en mer effektiv og raskere gjennomføring av digitale anskaffelser over tid, sikre at alle kommunene i
Akershus jevnlig inngår nye digitale avtaler og skape en bedre og mer oversiktlig kommunal
anskaffelsesstruktur overfor leverandørmarkedet.
5.
Egenutviklede og/eller etablerte digitale løsninger som kommunene gjerne utvikler sammen
og deler med andre kommuner
Hensikten er å stimulere til digitalt innovasjonssamarbeid om utvikling av nye digitale løsninger eller
å tilby at andre kommuner kopiere eller videreutvikler de etablerte løsningene.
I samarbeidsavtalen ligger det også inne en beskrivelse av programorganisering og styring av
avtalen. For å lykkes med en samarbeidsavtale, og ikke minst ambisjonsnivået som er beskrevet, må
det til en tydelig og kraftfull organisering. Samarbeidsavtalen legger til rette for dette.
Finansieringen av programmet Digitale Akershus gjøres gjennom en årlig innbyggerbasert
finansiering fra kommunenes side, dvs. et kronebeløp pr. innbygger pr. kommune.
Kronebeløpet pr. innbygger fastsettes årlig av programmets årsmøte.
For 2020 settes kronebeløpet til kr 3,- pr. innbygger. Endelig beløp per innbygger må vurderes når
programstyret beslutter ambisjonsnivå og aktiviteter for kommende år. Det forutsettes at
programmet også søker relevante tilskuddsordninger for å styrke økonomien og øke aktivitetsnivået
til samarbeidet.
I tillegg forutsettes det at eventuelle udisponerte midler overføres til eventuelt fremtidig
formalisert samarbeidsavtale for DigiViken.
Samarbeid i Viken - DigiViken
Parallelt med arbeidet med samarbeidsavtalen for Digitale Akershus har rådmannsutvalgene i
Akershus, Østfold og Buskerud diskutert behovet for et forpliktende samarbeid i nye Viken, kalt
DigiViken. De regionale nettverkene, slik som Digitale Akershus, er «forløpere» for fremtidig
samarbeid om digitalisering i Viken, og vil slik på sikt kunne finne sin plass i en ny regional struktur.
I slutten av mai var alle kommunene i Viken invitert til en konferansen på Laholmen for å diskutere
hvordan kommunene og fylkes-kommunen kan samarbeide om Digi-Viken. Sarpsborg kommune har
fått tildelt prosjektmidler fra Fylkesmannen i Oslo og Viken for å utvikle dette samarbeidet. Bærum
kommune har sagt seg villig til ta ansvar for å koordinere oppstarts-prosjektet. Resultatene av dette
arbeidet skal legges frem våren 2020.
Rådmannens innstilling
Rådmannens innstilling er at Bærum kommune tiltrer samarbeidsavtalen for Digitale Akershus med
virkning fra 01.01.20. Samtidig bør det prioriteres et arbeid for å formalisere et samarbeid i
DigiViken.
Rådmannen anbefaler prioritering av økonomiske rammer for å finansiere samarbeidet med inntil
kr. 3,- pr innbygger. Dog må de økonomiske forholdene vurderes i forhold til behov, og eventuelt

må ubrukte midler tas inn i et eventuelt formalisert samarbeid i DigiViken. Rådmannen innstiller på
innarbeiding av nødvendige økonomiske rammer for samarbeidet med inntil kr 3,- pr innbygger i HP
for 2020-23.

Vedlegg:
Samarbeidsavtale for Digitale Akershus Utsend
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Behandlingen i møtet 18.06.2019 Formannskapet
Votering:
Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapet-18.06.2019- 165/19:
Vedtak:
Bærum kommune tiltrer samarbeidsavtalen for Digitale Akershus med virkning fra 01.01.20.
Rådmannen bes innarbeide nødvendige økonomiske rammer for samarbeidet med inntil kr 3,- pr
innbygger i HP for 2020-23.

