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1 Bakgrunn
Felles kommunal jo urnal-pro sj ektet (FKJ) er et samarbeidsprosj ekt mellom nasjonale myndigheter, KS
og f lgende kommuner: Bergen, Beru m, Bod, Hamme rfest, Kristiansand, Ringsaker, St avanger,
Vinje og Oslo - herett er kalt Samarbeidskommunene.
Direkto rat et for e-he lse levert e februar 2020 et styringsdokument som anbefalt e innret ningen for
det v idere arbeidet med helhet lig samhand ling og felles kommunal j o urnal (Akson). KS og delt akende
kommuner i nasjona lt e-helsestyre stptte t hovedinnret ningen, men bemerket f lere områder som

måtte svares ut, spesielt i forhold til stegvis utvikling, plattformtilnærming og økosystem - men ikke
minst hvordan arbeidet skulle organiseres og st yres på robust vis innen handterbar risiko og være
økonomisk bærekraft ig fo r kommunene.
Den ekst erne kvalit etssikringen st øtt et KS og delt akende kommuners merknader.
Det videre arbeidet med å konkret isere dett e er organisert som et samarbeidsprosjekt mellom
nasj onale my ndigheter, KS og samarbeidskommuner. En helt sent ral oppgave I dett e videre arbeidet
er a folge o pp det som Ks og kommunene ba om at det ble arbeidet videre med og t ydeliggj ort da
Nasj onalt e Helse-styre behandlet forslag t il styrin gsdokume nt fra Direkto rat et for eHelse. Sent rale
forhold fra kvalit et ssikringsrapport 2 fra 26 j uni 2020 (KS2) skal også ivaret as, der det blant annet st år
at «...prinsipper om k osyst em, plat tfo rmti lnaerming og samhandling, samt en st egvis gjennomf @ri
ng ,
er omsatt t il en planlagt, konkret og t roverdig løsnings- og gjennomføringsst rategi». Dett e presiseres

m

ogsa i Prop. 1 S (2020- 2021), der det legges ti l grunn at det
utvikles et oppd at ert
st yringsdokument for journalprosj ektet med d ett e som ut gangspunkt .
Et event uelt påf ølgende gjennomf øringsprosj ekt vil ha betydelig risiko innen en rekke ulike områder
som økonomi, f ramd rift , realisering av løsning og dermed innf rielse av result at- og effekt mål med
t ilhørende gevinst realisering. Løpende forankring i brukernes reelle behov, markedet s mulighet for
leveranse, komm unesektore ns sert rekk io rgan isering og styring set t o pp mot statens roller og
ansvar, og samf unnets samlede forst åelse for prosj ekt et s mål og innrett ing er blant vikt ige
suksessfaktorer. Det innebaerer at a rb eidet med sikre en bredest mulig inv olverin
g og fora nkring
knapt kan overvurderes, og det gjelder gjennom hele prosjekt ets levet id.

a

a

Formålet for samarbeidsprosj ekt et er ut arbeide et oppdatert styringsdokument for felles
kommunal j ournal, samt å ut arbeide et beslut ningsgrunnlag slik at samarbeidskommuner, KS og
nasjonale helsemyndigheter kan t a st illing t il videre veivalg i arbeidet . Samarbeidsprosj ekt et skal,
med utgangspunkt I det langsikt ige målbildet for konseptvalg 7 «Løsning for helhetlig samhandling og
f elles ko mmunal journal i kommunal helse- og omsorgstj eneste », og Innen de føringer Sto rt inget har
lagt ti l grunn gjennom vedtak av Prop. 1 5 (2020-202 1), konkreti sere en losnings- og
gjennomføringsst rategi for arbeidet . I tillegg skal sent rale forho ld rundt organisering, styring,
øko nomi og risiko for det videre arbeidet vurderes og beskrives - og føringer fra
KS/ samarbe idskom munene selv . Løsningsforslaget som nå ut arbeides er basert på en åpen plattform
d er informasj on er skilt fra funksj onalit et gjennom åpne grensesnitt, basert på int ernasjonale
st andarder. Prosjektet s løsningsforslag v il først og fremst være en konkret isering av sent rale
egenskaper og prinsipper som skal legges t il grunn for å underst øtt e behovene i
primærhelsetjenest e n som allerede er godt ut redet og dokument ert . Prinsippene om økosystem,
plat tformti lnærming, samhandling og st egvis gjennomføring skal komme tydelig t il syne i operat ive
st rat egier og planer som skisseres f or å nå det beskrevne målbildet .
Først e halvår 2020 har KS vært j urid isk vert skapsorganisasj o n og t ilskuddsmott aker for
samarbeidsprosj ektet mellom st at, KS og samarbeidsko mmunene. Sto rt inget har forut satt at det må
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et ab leres et selskap med ko mmu nalt maj o ritet seie rskap som mott aksorganisasj on for bevilgninger t il
sam arbeidsprosj ektet fra og med 2. halvar 2021. He lse- og o msorgsd epart ement et har godkj ent at et
heleiet selskap av KS er i t råd med d isse fo rut set ningene. Fra høst en 202 1 planlegges det derfo r,
ett e r dialog m ed HOD og samarbeidskommu ne r og vedt ak i KS hov edstyret 27,05.2021, et abl ert et
aksj eselskap 100% eiet av KS, «Fe lles ko m munal j o urnal

int erim A/ S» som selskap for det v idere
KS og nasj o nale

sam arbe idspr osjekt et. Int eri msse lskape t vil best å frem t il ko m muner,

helsemynd ighet er har t att st illing t il v idere velvalg og en event uell mer forplikt e nde delt agelse i
fo rt sett elsen o g en me r pe rm anent o rga nise ring eve nt uelt er et ablert .
Hovedsty ret i KSha r forut satt at det fø r selskapset able ring inngås avt aler om samarbeidet i
int e r imsperiod en mellom KS og Helse- og o mso rgsdepart ement et , og mellom KSog
samarbeidskomm une r. Denne avt alen dekker relasj onen mello m

KS og samarbeidskom m uner.

2 Samarbe idsavt a le ns formål og varighet
Sam ar beidet mellom KS og Bærum kom mune formaliseres gjenno m denne avt alen so m sikrer
part e nes i nt eresse r, plikt er og rett ighet er gjen no m int er imsperioden og f rem t il m an har tatt st illing
t il et event ue lt videre arbeid . Tilsvarende avt aler inngås med alle samarbe idsko mmuner for det
videre arbeidet .
Fo rm ålet med avt alen er
•

a:

Forsikre KS om sam ar be idskomm unenes oppslut ning o m, og st øtt e t il sam arbeidsprosj ektet

og et ablering av et int erimsselskap fo r det videre samar be idsprosj ekt et mellom KS,
•

samarbeidsko m m une r og nasj o nale my ndighet er
Sikre gjensidig eierskap t il det v idere arbeidet me llo m KS og samarbeidskom m une r og bidra
t il gje nsid ig ansvar f o r sikr e at prosj ekt et s målset ninger nås

•
•

Sikre KS at samarbeidskomm
u ne ne bidrar til ressur smobili s eri ng inn i felle s arb
e
Tilret t elegge for go de fo rankr ings- og beslutning spro sesser

•

Sikre sama rbeidskom m unene reell innfl yt else og involverin g gjennom aktiv delt age lse i

a

id
,

prosj ekt st yret og vr i ge relevant e org an/f o ra
•

Legge ram me r for sam arbeidskom mune nes ko nkret e bid rag i prosj ekt et i form av frikj øpte
p ro sj ektre ssu rser og annen delt agelse
· -

'

3 Organisering

-

..

3.1 Selskapet
Selskapet «Felles komm unal j o urn al int erim AS»et able res for

aivaret a fl g ende formal:

•

Være j uridisk subj e kt for mott ak og forvalt ning av offent lige bev ilgninger t il prosj ekt et for
det videre arbeidet med Felles ko mmu nal j o urnal f ra og m ed st ift elsest idspunkt et

•

Videreføre prosj e kt arbeidet med et able re gr un nlaget fo r st egvis realisering av Felles
ko m munal j ou rnal inklusive anskaffelses-, løsnings- og gj ennom føringsst rat egi.

•

Prosj ekt ar beidet skal t yd eliggjøre hvordan realise ringe n skal o rgan iseres, f inansieres og
styres, herunder ut rede selskapskonst ruksj o ner samt former for f remt idig v ir kso mhet
samt øvrige gjenst ående punkt er påpekt av KS og kom mu ner gj ennom vedt ak i Nasj o nalt
e-helsestyre . A rbe id et skal gjøres i nært sam ar beid med fo regangskomm uner, KS,

a
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Direkt orat et for eHelse og No rsk He lsenett .

a

Målet er utvik
l e et oppdatert og eksternt kvalit et ssikret styringsdokument med klare
anbefalinger t il veien v idere iht . kravene i st at sbudsj et tet f or 2021, samt et fyllestgjørende
beslut ningsgrunnlag for delt akende ko mmuner, KS og Helse- og omsorgsdepartementet for å
t a st illing t il v idere veivalg.
•

Gje nnom samarbeidsprosjekt et sarge for utvikl ing av nd ven dig grun nlag for den
fremt idige o rganiseringen, herunder forberede et ablering av et evt. nytt selskap med
kommunalt maj oritetseierskap, forut satt at beslut ningsgrunnlaget gir en posit iv
anbefaling om vi deref re arbeidet .

•

I samarbeid med KS gjenno mf øre forankringspro sesser mot alle Inte ressent er, inklusive
ko mmuner, fag- og int eresseorganisasjo ner og leverandør markedet

Samarbeidsprosjekt et legges styringsmessig inn i selskapet . AIie pro sj ekt ressurser forblir som
hovedregel ansat t i opprinne lige kommuner/ v irkso mhet er, slik at selskapet ikke bemann es med egne
ansat t e men frikj@per/l eier inn nd vendige ressurser til pro sjekt arbeidet.

a

KS et ablerer selskapet kun for den kommende prosj ekt fasen som handler om utvikle et o ppdat ert
st yringsdokument i t råd med føringene i Statsbudsjett 2021 samt f orberede beslut ningsgrunnlag
for at KS, ko mmuner og Helse- og omsorgsd epartement et skal kun ne t a st illing t il en event uell
anbefa ling om videref øring av arbeidet inn i en gj ennomføringsfase samt følge o pp prosessen t il
komm unene har t at t st illing t il dett e. Det formelle ansvaret for
ut arbeide et oppdat ert
st yringsdokument og beslut ningsunderlag t il KS, komm uner og Helse- og o msorgsdepart ementet
ligge r dermed t il selskapet.

a

a

Selskapet eies av KS holding, og sty releder i KS utgjør styret s generalforsam ling. St yret i virksomheten
skal ha seks medlemmer, to fra KS administ rasjon, t re adm inist rat ive to ppledere fra
samarbeidskomm unene og en ekstern.

a

Sty ret e ngasj erer en daglig leder som har ansvar for drive selskapet i tråd med de føringer som
f ølger av st iftelsesdokument og øvrige rammer for virksomhet en, og en prosj ekt leder for
samarbeidsprosjekt et.

3.2 Prosj ektet

a
a

Det etableres et prosjektst yre fo r samarbeidsprosj ekt et for sikre en god forankring av arbeidet hos
samarbeidskomm unen e og andre samarbeidsakt@re r, og fo r kvalifisere beslut ning sgrunnl aget for
kom m unene.
Prosjektst yret har en represent ant fra hver av samarbeidskommunene, en t il t o fra KS og t o ut pekt av
st at en fra No rsk helsenett SF og Direktoratet for e-hetse. Prosj ekt st yret s konklusjo ner er anbefa lende
for st yret og KS som eier av selskapet .

a

a

I balansen mellom sikre ansvaret fo r eier på den ene siden og det realise re en reell
medbestemmelse og innflyt else fra samarbeidsko mmunene på den andre siden, blir prosjektstyret et
svært vikt ig verkt øy . Prosjekt styret ledes av en represent ant fra en av samarbeidskomm unene ut pekt
av KS ette r samråd med samarbeidskomm unene.
Prosj ekt sty ret og det s medlemmer har ansvar for å:
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•

•
•
•
•
•

Legge t il rett e for at prosjekt et realiseres iht vedt att mandat, rammer og innret ning gitt av
styret i Felles kommunal journal int erim AS, herunder legge føringer for operasj onalisering av
mandatet gj ennom vedt ak av et prosj e ktd irektiv for arbeidet
Levere anbefalinger til styret/ eier nar det gjelder prosje kt et s leveranser og øvrige forhold
prosj ekt styret ønsker vurdert av styret
Sørge for at beslut ningsgrunnlaget ivaretar behovet so m underlag t il adm inist rat iv og polit isk
beslut ningsprosess i egen kommune/ v irksomhet
S r ge for lp end e polit isk forankring i egen kommune/ virk somhet
Drøfte saker av st rategisk og int eressepolit isk karakter
Følge fremdrift og økonomi og bidra t il akt ive risikovurderinger

Representant ene for samarbeidskommunene skal i t illegg:
• Gi innspill og råd t il prosj ektet om saker so m spesielt berører komm unene, på vegne av egen
kommune administra sjo n
•
Bidra t il forankring i egen region og komm une

4 Økonomiske rammer
Det er i st at sbudsjett for 2021 bevilget 93 m illioner kroner t il programakt ivit et er for felles
komm unal jo urnal løsning (Felles kommunal jo urnal). I revidert nasjo nalbudsjet t ble bevilgningen for
2021 økt med 10 mill. kroner t il kost nader knytt et t il merverdiavgift t il programakt ivit etene i felles
komm unal jo urnalløsni ng. Bevilgningen forvalt es på vegne av Helse- og o msorgsdeparteme ntet
(HOD) av Direkto rat et for e-helse, som en t ilskuddso rdning.
Sk n ad om midler til prosj ekt et vil ga fra selskapet «Felle s kommunal j our nal int eri m A/S» til
Direkt o rat et for eHelse so m t ilskuddsforvalt er. Søknad utarbeides ett er anbefaling fra prosj ektst yret
og oversendes etter endelig godkjenning i selskapsstyret .

5 KS' ansvars- og risikoeksponering
KS t ar gjennom et ablering av selskap og eierskap t il den f ørste delen av prosj ektet et betydelig ansvar
på vegne av kommunesekto ren. Dett e gjelder ikke minst ansvaret for utvikling av et oppdatert
sty ringsdokument for et krevende prosjekt, og utvikling av et fyllestgjørende beslut ningsunderlag for
kommuner, KS og nasj onale myndigheter med anbefaling om veien videre. En event uell anbefaling
o m a v iderefore arbeidet
bade bygge pa en tro verdig gj enn omfr i ngsst rategi, og t ydelig gir i ng av
organisering, styring, ba rekraftig k ono mi og handterbar risiko.

ma

a

I lnterimsfasen vil det , i t illegg t il arbeidet med sikre ree ll invo lvering og fo rankring, være fokus på
områder som et ablering av nødvendig kompet anse i samarbeidsprosjekt et og organisering av
arbeidet med st yringsdokument og beslut ningsunderlag, nødvendig f remdrift samt økonomi og
kvalitet i leveranse r. Bærum komm une vil støtt e akt ivt opp o m, og bidra i dett e arbeidet så langt det
er mulig, og t a et medansvar for at arbeidet skal lykkes.

6 Bærum kommunes deltagelse i prosjektet

a

a

Bærum kommune forplikt er seg til bidra akt iv t til at prosj ekt et lykkes og t il st tt e opp om KS og
selskapets arbeid. I dett e ligger en forplikt else fr a Bærum kommune til ta akt ivt del i det videre
arbeidet med til hgrende forankrings- og beslut n ingsprosesser og ressursmobilisering.

a
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Bærum komm une forplikt e r seg t il å delt a i pr osj ekt sty ret på st rat egisk nivå og derigj en nom sikre e n
reell forankring I for ho ld t il beslut ni ngsprosesse r i egen o rganisasjo n, po lit isk og adm inist rat ivt. Det
fo rut sett es at Bærum ko mmu ne gj ennomf ører en grund ig og reell v urdering av vid er e delt agelse i
prosj e kt et når beslut ningsgrunnlag og anbef aling t il videre veivalg foreligger fra prosj ekt et.

Et vellykket ar beid med ut vikling av o ppdat ert styringsdo kument og beslut ningsunder lag e r av hengig
av t ilst rekkelig ko m munal ko mpet anse inn i ar beidet. Bærum ko mmune forplikte r seg derfo r til
bid ra akt ivt t il at prosj ekt et kan bemannes med nødvend ig kom munal f agkompet anse og kapasitet.
Forvent ninge r t il bidrag skal sees i lys av ko mm unens sam lede kapasit et og kompet anse. Ressursene
de lt ar i ar beidet i kraf t av sin f aglige og ko mmu nespesif ik ke ko mpet anse og ikke so m represent ant
for egen o rganisasj on. En sent ral del av ressursb idraget er også rollen som forankringspu nkt inn mot
egen ko m mune/ o rganisasj o n .
Ved e n posit iv an bef aling o m å vide ref øre arbeidet ett er int e rim spe rioden inn I et
gj enno mføringsprosj e kt og et abler ing av en mer permanent o rganiser ing av arbeidet , har Bær um
komm une int ensj o n om de lt a i en akt iv og forp likt end e rolle i det videre a rbeidet med utv ikling og
inn f@ring av Felle s kom m un al j o ur nal.

a

7 Prinsipper for avtale om ressursbidrag
Fo r

askape forut sigbar het for avt alepart e ne gjelder følgende pr insipper for ressursbest illing :
•

Bær um kom m u ne skal på forespørsel fra selskapet/pro sjekt et gi en oversikt over hvilke
ressurse r de kan bidra med

•

Prosj ekt et skal så langt det er m ulig ut ar beide kv art alsv ise planer som indikere r forvent et
ressursbehov . Planen må vise ko m pet anse be hov , forvent et o mf ang og t idsperiode .
Planen er ind ikat iv og formålet er

å sikre at

partene kan hensy nt a det beskrev ne be hov et

i egne planer .
Part ene skal m elde fra o m event ue lle avv ik t il avt alt ressurst ilgang så snart dett e er mulig, med
forslag t il alt e rnat iv.

8 Finansierin
g av frikjop av prosjektmedarbeidere
Alle fast e bid rag i form av kom m u nale pr osjekt med ar be ideres innsat s dekkes so m rene
frikj psavt aler. Pro sj ekt et e r se lv ansvarli g for beny tt e kapa sit et en pa en mest mulig o ptim al mat e.
Prosj ekt inn sat s t ilsvarend e mindre en n 20% st illin g pe r maned dekkes ikke og det in ngas heller ikke
fr ikjøpsavt aler o m dett e m ed m ind re annet avt ales helt ko nkret .

a

Pr is er so m ut ga ngsp unkt basert på ko st nadsd ekning i en åpen og t ranspare nt mo de ll part ene
imello m.

9 Avtalens varighet
Avt ale n løpe r fra signering sti dsp unkt et og t il sam ar beidskom m unen har t att st illing t il et o ppdat e rt
st yri ngsd ok um ent og t ilhr ende beslut n ingsgrunnlag f or v idere veivalg, fo r derigjenn o m ev ent uelt
kunn e inngå i et mer forp likt ende samarbe id om realisering av felles kom m unal j o urnal, e ller t il
den sies o pp av (en av) part e ne .

a

Avtalen kan revidere s etter forespr sel fra en av partene.
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