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Foregangskommune - samarbeidsavtale Felles kommunal journal

Direktoratet for e-helse leverte februar 2020 et styringsdokument som anbefalte innretningen for
det videre arbeidet med helhetlig samhandling og felles kommunal journal (Akson). KS og
deltakende kommuner i nasjonalt e-helsestyre støttet hovedinnretningen, men bemerket flere
områder som måtte svares ut, spesielt i forhold til stegvis utvikling, plattformtilnærming og
økosystem – men ikke minst hvordan arbeidet skulle organiseres og styres på robust vis innen
håndterbar risiko og være økonomisk bærekraftig for kommunene.
Det videre arbeidet med å konkretisere dette er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom
nasjonale myndigheter, KS og samarbeidskommuner. Bærum er samarbeidskommune sammen
med kommunene Bergen, Bodø, Hammerfest, Kristiansand, Ringsaker, Stavanger, Vinje og Oslo.
Formålet for samarbeidsprosjektet er å utarbeide et oppdatert styringsdokument for felles
kommunal journal, samt å utarbeide et beslutningsgrunnlag slik at samarbeidskommuner, KS og
nasjonale helsemyndigheter kan ta stilling til videre veivalg i arbeidet. Samarbeidsprosjektet skal
konkretisere en løsnings- og gjennomføringsstrategi for arbeidet. I tillegg skal sentrale forhold
rundt organisering, styring, økonomi og risiko for det videre arbeidet vurderes og beskrives – og
føringer fra KS/samarbeidskommunene selv skal beskrives.
Stortinget har forutsatt at det må etableres et selskap med kommunalt majoritetseierskap som
mottaksorganisasjon for bevilgninger til samarbeidsprosjektet fra og med 2. halvår 2021. Helseog omsorgsdepartementet har godkjent at et heleiet selskap av KS er i tråd med disse
forutsetningene. Fra høsten 2021 planlegges det derfor, etter dialog med HOD og
samarbeidskommuner og vedtak i KS hovedstyret 27.05.2021, etablert et aksjeselskap 100% eiet
av KS, «Felles kommunal journal interim A/S» som selskap for det videre samarbeidsprosjektet.
Interimsselskapet vil bestå frem til kommuner, KS og nasjonale helsemyndigheter har tatt stilling
til videre veivalg og en eventuell mer forpliktende deltagelse i fortsettelsen og en mer permanent
organisering eventuelt er etablert.

Hovedstyret i KS har forutsatt at det før selskapsetablering inngås avtaler om samarbeidet i
interimsperioden mellom KS og Helse- og omsorgsdepartementet, og mellom KS og
samarbeidskommuner. Denne avtalen dekker relasjonen mellom KS og samarbeidskommuner, og
løper fra signeringstidspunktet og til samarbeidskommunen har tatt stilling til et oppdatert
styringsdokument og tilhørende beslutningsgrunnlag for videre veivalg, for derigjennom eventuelt
å kunne inngå i et mer forpliktende samarbeid om realisering av felles kommunal journal, eller til
den sies opp av (en av) partene.
Formålet med avtalen er å:
 Forsikre KS om samarbeidskommunenes oppslutning om, og støtte til
samarbeidsprosjektet og etablering av et interimsselskap for det videre
samarbeidsprosjektet mellom KS, samarbeidskommuner og nasjonale myndigheter
 Sikre gjensidig eierskap til det videre arbeidet mellom KS og samarbeidskommuner og
bidra til gjensidig ansvar for å sikre at prosjektets målsetninger nås
 Sikre KS at samarbeidskommunene bidrar til ressursmobilisering inn i felles arbeid
 Tilrettelegge for gode forankrings- og beslutningsprosesser
 Sikre samarbeidskommunene reell innflytelse og involvering gjennom aktiv deltagelse i
prosjektstyret og øvrige relevante organ/fora
 Legge rammer for samarbeidskommunenes konkrete bidrag i prosjektet i form av
frikjøpte prosjektressurser og annen deltagelse
Som samarbeidskommune forplikter Bærum seg til:
 Å bidra aktivt til at prosjektet lykkes og til å støtte opp om KS og selskapets arbeid.
 Å ta aktivt del i det videre arbeidet med tilhørende forankrings- og beslutningsprosesser
og ressursmobilisering.
 Deltagelse i prosjektstyret på strategisk nivå og derigjennom sikre en reell forankring i
forhold til beslutningsprosesser i egen organisasjon, politisk og administrativt.
 Å gjennomføre en grundig og reell vurdering av videre deltagelse i prosjektet når
beslutningsgrunnlag og anbefaling til videre veivalg foreligger fra prosjektet.
 Å bidra aktivt til at prosjektet kan bemannes med nødvendig kommunal fagkompetanse
og kapasitet. Ressursene deltar i arbeidet i kraft av sin faglige og kommunespesifikke
kompetanse og ikke som representant for egen organisasjon.
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