
DGI 
Gjerdrum kommunestyre 
12.2.2020 

Siw-Hege Gundersen 



Hva skal jeg snakke om 
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2. Felles digital samhandlingsstrategi i Gardermoregionen 
3. Styringsmodell DGI og kommunene 
4. Eksterne driftstjenester 
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DGI - opprinnelsen 



 Kommunene i Gardermoregionen 

1. x  Kommune   Folketall  3kv 2019 

0234 Gjerdrum 6 886 

0235 Ullensaker 39 349 

0236 Nes (Ak.) 22 244 

0237 Eidsvoll 25 262 

0238 Nannestad 14 025 

0239 Hurdal 2 827 

sum                       110 593 



Litt om historien  

Sak til de 6  kommunestyrene – med likelydende vedtak: 
 

”Kommune xx  forplikter seg fra mars 2002 til å arbeide for  

en felles program og- systemplattform. *) 

 

Intensjonen er at en felles hensiktsmessig organisering av  

IKT driften er på plass innen 2003.” 
*) meget viktig vedtak for suksess 

 

Flyplassen åpnet 1998  
Utfordringer: 
• 1998: Øvre Romerike kommunene – en region 
• 2000: Antok at flyplassen ville påvirke på tvers av 

kommunegrensene –  så behov for å samarbeide 
• 2001: 

• Så IKT som et verktøy for å tilrettelegge for 
samarbeid mellom kommunene 

• Kommunene så i tillegg utfordringer med egen 
drift  (små miljøer – svak kompetanse – begrenset økonomi ..)   

Prosjekt etablert 2001 med mandat å følge opp identifiserte utfordringer 



Mulighetsanalyse i år 2000 (KPMG) 

Samtlige kommuner har kapasitetsproblemer i IT-avdelingene. Mye av dagens arbeid går med til daglig drift og 
brukerstøtte. Dette resulterer i at det ofte blir for liten tid til strategisk planlegging og forebyggende arbeid.  
 
IT-ressursene i kommunen er sårbare, de har kritiske funksjoner og er vanskelig å erstatte på grunn av press i 
arbeidsmarkedet. 
 
Det er vanskelig å beholde IT-kompetanse på grunn av lite fagmiljø og stort arbeidspress. 
 
For å få til et samarbeid mellom de enkelte ØRU kommunene er det en del forutsetninger som må ligge til grunn: 
 
• Kommunene seg i mellom må komme til enighet om at det er et ønske om samarbeid.  
• Det bør utarbeides en overordnet IT-strategi/målsettinger som er gjeldende for ØRU kommunene 
• Samtlige kommuner bør bli enige om felles styringsmodell – premisser for et samarbeid 
  
 



Mulighetsanalyse september 2000 

Felles IT-infrastruktur

Felles IT -systemer

Leveranser

Strategi 

og ledelse

Felles IT-infrastruktur

Felles IT -systemer

Leveranser

Strategi 

og ledelse

«KPMG ser for seg at et langsiktig samarbeid 

bygges opp av flere nivåer.» 

Ved bruk av felles systemer vil ØRU kommunene oppnå 

muligheter som: 

  

1. Sentralisert drift av felles IT-systemer 

2. Kortere beslutningsprosesser/ saksbehandling ved 

anskaffelser – større sannsynlighet for at det er andre 

kommuner som bruker tilsvarende systemer, kan trekke på 

erfaringer.  

3. Raskere implementering på grunn av erfaringer fra andre 

kommuner. 

4. Større forhandlingskraft overfor leverandører, ”6 

kommuner er bedre enn 1 kommune” 

5. Felles opplæring, nye og eksisterende systemer 

6. Dele erfaringer 

7. Felles brukerstøtte for standard- og fag systemer. 

8. Bedre produktivitet blant IT-avdelingen 

9. Mer effektive og fornøyde IT-brukere 

10. Bedre driftsstabilitet – færre servere – økt tilgjenglighet 

11. Mindre sårbar mht ressurser 

12. Dele ressurser – drift og personer til å ta over 

arbeidsoppgaver, eks. lønnskjøring 

13. Økt sikkerhet, eksempelvis felles brannmur 



Sluttrapport Trinn 2 Felles IKT Drift ØRU - 13.10.2003  
(Felles drift og brukerstøtte av ØRU kommunenes IKT systemer). 

 
ØRU-kommunene har vedtatt felles IKT-strategi. Kommunene har forpliktet seg fra og med mars 2002 til å 
arbeide seg frivillig fram til felles IKT-program og IKT-systemplattform. Det skal videre utarbeides forslag til 
hvordan en felles hensiktsmessig IKT-drift for ØRU kommunene kan organiseres. 
 
Analysen som er utført viser at ØRU kommunene har mye å vinne på å samle IKT-funksjonen i en felles 
organisasjon og med felles infrastruktur og programvare.  
 
Disse gevinstene er fordelt på følgende hovedområder: 
• Besparelse på 36% på årlige drift/investeringer for felles infrastruktur 
• Tilbud i fra leverandører viser at man sparer 53% på etablering og 33% på vedlikehold av fagapplikasjoner 

(forutsatt standardisert felles applikasjonsportefølje)  
 
 

Standardisert fagapplikasjonsportefølje er i de fleste sammenhenger også en forutsetning for utvikling av 
interkommunal tjenesteyting. 



Modell 2005- 2015 
2005- 2011 DGI IKS -   Strategi og bestillerråd (Ø-sjef/ass Rådm) 

IT drift og IT support 
Styret består av: Eksterne + representantskap ordf 
 

2009  Evaluering – politisk behandling 

2011- 2014  DGI IKS   Strategi og bestillerenh (e-stab)/Rådmennene. Bestiller  utfører  modell 
IT drift og IT support 
Styret består av: Eksterne + representantskap ordf 
                                                      

2014 Evaluering – politisk behandling 
Vedtak: Fusjon DGI IKS og eStab til nye DGI IS §27 etter kommuneloven 

2015 -  DGI Interkommunalt Samarbeid 
Både IT Drift, IT support og IT-felles forvaltning, rådgivning og utvikling 
Styret består av: Rådmennene i eierkommunene. 



Implementering felles systemer og gevinster 2005 - 2011 

 Oppdragsgiver: 
Kommunene v/Strategi - og bestillerstyret 

Prosjektansvarlig: 
Hentes fra kommunene 

Prosjektleder: 
Hentes primært fra kommunene 

Referansegr.: 
Relevant ledelse i kommunene 

Repr. fra IKSet 

Prosjektgruppe: 
Nøkkelpersoner fra kommunene 
Prosjektmedarbeidere fra IKSet 

Konsulenter fra systemleverandør 

Prosjektorganisering 
Implementeringsplan  

Systemområder 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Økonomi               

Personal                

Epost/Kontorstøtte               

Intranett               

Sak /arkiv               

Fagsystem skole               

Fagsystem helse og 
omsorg               

Fagsystem teknisk               

Fagsystem x               

Fagsystem y               

Web portal               

Rest opprydding 
"Loke"               

Suksesskriterier ved anskaffelse og implementering:                 
• Klar strategi – forankret administrativt  og politisk 
• Klart mandat til prosjektet  
• Finansiering – DGI har investeringsramme  slipper å gå til K-styrene 
• Godt forankret prosjektplan hos oppdragsgiver – som definerer ressursbehov  

fra kommunene (hvem og når)   
• Klart fokus på behov / behovsdefinering ved anskaffelse  (ikke system) 
• Kommune har nå (fra 2016) organisert felles forvaltning av systemene  
      - det vil også lette gjennomføring av prosjekter  NB: Burde ha skjedd i 2006 

 
Gjennomføring

. 

Forprosjekt 

Fra 480  40 

Fra kaos til kontroll 

Økonomiske effekt 6  1  
• 50 % red. kost ansk/impl 
• 30 % red årlig vedl. kost 



DGI i dag 

DGI leverer informasjons- og kommunikasjonsteknologi til sine 
seks eierkommuner og bidrar med kompetanse og ressurser 
slik at kommunene gis økt styringskraft og 
gjennomføringsevne til realisering av gevinster gjennom blant 
annet å: 
 
• være en pådriver i videreutvikling av eierkommunene 
• ivareta kommunenes oppgaver knyttet til IKT-drift, service, 

og informasjonssikkerhet 
• implementere og forvalte kostnadseffektive løsninger og 

tjenester 
• understøtte kommunenes vedtatte strategier og 

implementere tiltak 
 
 

Økt styringskraft, gjennomføringsevne og realisering av 
gevinster 

 
 



Organisasjonstilpasning av DGI – nytt organisasjonskart 



Målbilde for DGI 

DGI skal gjennom sine strategiske valg videreutvikle 

DGI som en  

 

profesjonell tjenesteleverandør  

 

og har en sentral rolle i måloppnåelsen av den 

digitale samhandlingsstrategien.   
 

 



Felles digital 
samhandlingsstrategi  
2019-2023 



Det skal være enkelt å være innbygger 
og næringsliv i Gardemoregionen. 

Vi skal 
o Forstå og møte behovet til de ansatte, innbyggerne og næringsliv 
o Tilrettelegge og fremdyrke utvikling i regionen 
o Tilby enkle løsninger som gir raske gevinster 
o Digitalisere og gi mulighet for økt kontakt mellom kommune, 

borger og myndigheter 
o Gjøre innbyggere, næringsliv og ansatte stolte av IKT- 

samarbeidet og digitaliseringen i regionen 

VISJON FOR DIGITALISERING I GARDEMOREGIONEN 



Felles digital samhandlingsstrategi - Tre fokusområder 

 

Kompetanse og 
organisasjonsutvikling  

Vårt mål er digital 
kompetanse basert på 

mestring, endring, 
utvikling og samarbeid, 

på tvers av sektorer. 

Digitale tjenester og 
dialog 

Vårt mål er digitale tjenester 
som er selvbetjente, 

tilgjengelige og basert på «en 
vei inn» prinsippet. 

Innovasjon 
 

Vårt mål er å bygge en felles 
forståelse og erkjennelse av hva 
innovasjon er og hvordan vi kan 

bruke dette i 
digitaliseringsarbeidet. 



DGI - tiltak under fokusområde 1 (Organisasjons&kompetanseutvikling: 

Kompetanse og 

organisasjonsutvikling 

  

“Vårt mål er digital 

kompetanse basert på 

mestring, endring, 

utvikling og samarbeid på 

tvers av sektorer”  

 Opplæringsprosjekt for alle lærere ved samtlige skoler i bruk av felles 

kommunikasjonsplattform. Erstatter langt mere kostbart fagsystem, felles løsning, 

felles utvikling av kompetanse. 

 Revidert styringsmodellen for samhandling DGI og eierkommunene 

 Organisasjonstilpasning i DGI. For best å støtte eierkommunene i digitalisering av 

kommunale tjenester har DGI tilpasset sin organisasjon til å bli mer utviklingsrettet 

for bedre å kunne støtte kommunene i deres digitalisering og sikre at DGI og 

kommunene jobber sammen for å levere på felles digital samhandlingsstrategi. DGI 

har som mål å være en fremtidsrettet, kunde- og løsningsorientert, proaktiv, effektiv 

og stolt organisasjon. 

 DGI i nye lokaler i LHL-bygget som fremmer økt samhandling  

 DGI har bidratt i å etablere Akershussamarbeidet innen IKT 



Digitale tjenester og dialog 

“Vårt mål er digitale tjenester 

som er selvbetjente, 

tilgjengelige og basert på “en 

vei inn” prinsippet” 

  

Driftstjenester: 

 Besluttet konsept og gjennomført konkurranse på eksterne driftstjenester 

 Oppgradert nettverk i alle kommuner 

 Implementert et system som muliggjør enkel administrasjon av mobile enheter (PCer og 

nettbrett). DGI drifter av 14000 ipads og 1000 PC’er  med MDM-løsninger i skoler og 

barnehager.   

 Kommunenes PCer oppgradert  

Økonomi og fellestjenester: 

 Introdusert app’er for kommunens ansatte for noen administrative oppgaver såsom 

reise/utlegg og attestasjon/anvisning kan utføres når som helst og hvor som helst.   

 Forbedret utfaktureringsløsning for kommunale avgifter (ved eierskifte).   

 Ny versjon av elektronisk fakturahåndtering innført og resultatet er 70% økning i antall 

elektroniske fakturer til bedrifter. 

 Endring av kommunenummer i sentrale fagsystem.  

 Anskaffelse av ny sak/arkiv løsning for kommunene med blant annet Websak Eiendom som er 

teknisk sektor verktøy (skal implementere nå i mars-juni 2020) som inkluderer støtte for 

eByggesak, ePlansak (straks dette er klart hos KS vil dette kunne tas i bruk).  

DGI - leveranser 2019 under fokusområde 2 (Digitale tjenester og dialog): 



Digitale tjenester og dialog 

“Vårt mål er digitale 

tjenester som er 

selvbetjente, tilgjengelige 

og basert på “en vei inn” 

prinsippet” 

  

Skole: 

 Digital eksamen 2019-20. Felles løsning alle kommuner, etter UDIR retningslinjer. Omfattende 

arbeid, i samarbeid med leverandør, TU, Effektiviserer og sikrer at tentamen og eksamen blir 

levert etter UDIR retningslinjer, og på en og samme læringsplattform. Kvalitetsikrer 

gjennomføring og levering av eksamensbesvarelser, samt reduserer behov for personell til stede 

for å overvåke gjennomføring av eksamen 

 Utvikling av kravspesifikasjon, felles anskaffelse av system, fagsystem, samarbeid skole foreldre. 

  

Helse og omsorg: 

 Bruk av nettbrett hjemmetjenesten - pilotering 

 Pasientvarsling i 4 institusjoner, samhandling beboere, ansatte, administrert fra 

pasientjournalen. Trygghet for beboere i institusjoner. 

 Svar inn/ut NAV og helsestasjoner, forenkler og kvalitetsikrer innbyggerdialog. 

 Innført Nasjonal fellesløsning; Digihelse, (foreløpig kun en kommune) som en av de første i 

landet. Løsningen gir bekreftelse på leverte oppdrag hjemmetjenesten, registering og 

kommunikasjon med bruker/pårørende via helsenorge.no Gir kvalitet i samhandling med 

innbygger, pårørende og sikrer god dokumentasjon. 

 Innført Nasjonal fellesløsning; Digisos i alle kommuner som legger til rette for elektronisk 

kommunikasjon og saksbehandling mellom innbygger og NAV. Kvalitetssikrer kommunikasjon, 

effektiviserer saksbehandling, reduserer utsendelse og utgifter til porto.  

DGI - leveranser 2019 under fokusområde 2 (Digitale tjenester og dialog): 



Digitale tjenester og dialog 

“Vårt mål er digitale 

tjenester som er 

selvbetjente, tilgjengelige 

og basert på “en vei inn” 

prinsippet” 

  

Teknisk: 

 Forenklet arkiveringsoppgaver blant annet relatert oppmålingsforretning. 

 eTorg-produktutvalget er utviklet fra 7 originalprodukter til 35 (klargjort utvidelse til eByggsøk 

for innbygger) Dette er kommunenes nettbutikk for salg av kart, eiendomsdata og 

byggesakstjenester. Digitale kart, 3D modeller, nabovarsel, eiendomsinformasjon tilgjengelig på 

alle plattformer 24/7. Forenkler hverdagen for innbyggere og næringsliv. Tjenestene faktureres 

direkte via digitale betalingstjenester. 

 Min Eiendom. Vise eiendomsinformasjon og kommunale gebyrer via Min Side på kommuners 

hjemmesider.  

 Introdusert nye apper for borgerinvolvering og meldinger. Innbygger kan melde feil på tekniske 

tjenester og kommunen kan sende nyheter til innbyggerne og melding av hendelser kan gjøres 

direkte til kommunene fra publikum. 

 Introdusert app; Min renovasjon. Leverandør slamtømming Felt. Innbygger bestiller elektronisk 

endringer av leveransealternativ/volum for avfall. Leverandør slamtømming melder utført 

tjeneste direkte inn i kommunenes fagsystem. Effektiviserer og kvalitetssikrer 

fakturering/grunnlag. 

 

DGI - leveranser 2019 under fokusområde 2 (Digitale tjenester og dialog): 



DGI har implementert nasjonale løsninger for sine 
eierkommuner 



Innovasjon 

“Vi skal bygge en 

felles forståelse av 

erkjennelse av hva 

innovasjon er og 

hvordan vi kan 

bruke dette i 

digitaliseringsarbei

det” 

  

 Kåret som «Årets kunde» hos NorKart med begrunnelse; «Årets kunde har vært 

KOMTEK brukere i en årrekke. De siste 2 årene har de vist en enorm vilje til å 

komme videre. Her har digitalisering av teknisk sektor virkelig stått i høysete» 

 Uttesting av system for idebank med muligheter for nasjonal tilknytning 

 Livssyklushåndtering av PC’er i skole som sikrer drift og applikasjonskontroll. 

Integrert med plagiatkontroll i MS Teams som læringsverktøy når elevene løser 

oppgaver. Resultat at vi i Gardermoregionen ledende på nasjonalt nivå. 

Samtidig er løsningen godkjent etter personvernforskriften, GDPR 

DGI - leveranser 2019 under fokusområde 2 (Innovasjon) 



Fra begrunnelsen: 
 
«De siste to årene har de vist en enorm vilje til å 
komme videre. Her har Digitalisering av teknisk 
sektor stått i høysete…. 
 
…gitt sine innbyggere … 
 
…til glede for næringslivet i regionen» 

Årets 
kunde 
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Digitale tjenester og dialog Innovasjon 

Målsetning DM delmål 

DM1.1:Styrket digital 
kompetanse 

DM1.2:Kunnskapsdeling og 
samhandling 

DM1.3:Endringsvillige ansatte 

Tiltaksområde 

Implementering av 
nye/forbedrede 
verktøy, systemer og prosesser 
i digitaliseringen 

 Opplæring i 
verktøy, prosess og 
metodikk  

Mer riktig samhandling og 
involvering i  
digitaliseringen DGI, 
kommune og bruker  

Digital kompetanse basert på mestring, endring, utvikling og samarbeid, på tvers av sektorer.  

DM 2.1:Digitale tjenester 
med «en vei inn» 

DM 2.2:Brukerorienterte 
digitale kanaler 

DM 2.3:Interoperabilitet i 
systemer 

IKT plattform med 
felleskomponenter og 
integrasjoner nasjonalt, 
regionalt og lokalt 

Modernisert driftsplattform 
med sky-først ambisjon 

Nye digitale kanaler 

DM7:Leveransemodeller som  
understøtter innovasjon 

DM8: Klima, system og praksis  
for innovasjonsarbeid 

DM9: Regionale og 
nasjonale  
innovasjonsnettverk 

Delta i og utvikle 
innovasjonsnettverk 

Utvikle tidsriktig 
leveransemodeller 
 i DGI og kommune 

Operasjonalisering av 
regionens  
valgte digitaliseringsprosess 

«Enkelt å være 
innbygger og 
næringsliv i 

Gardemoregionen» 
Digital kompetansedeling på 
tvers av sektorer og 
kommune, og eksterne Styrket beslutningsstøtte med 

økt fokus på 
gevinstidentifisering og –
realisering 

Sikre etterlevelse av etablert 
styringsmodell 

Visjon 

Samarbeid og sourcing for 
styrket tjenesteleveranse 

Organisasjonstilpasninger  i 
DGI som tilrettelegger for 
raske og fleksible leveranser. 

IKT plattform tilrettelagt for 
automatisering 

IKT plattform tilrettelagt for 
datafangst 

Småskala 
pilotering i DGI 

Tilrettelegge for kommunene 
i deres innovasjonsarbied 

Ivareta og styrke 
domenespesifikk 
kompetanse i DGI 



Styringsmodell DGI - kommunene 



Styringsmodellen i Gardermoregionen - beskriver organisering, roller, 
mandat og oppgaver på alle nivåer. 

DGIITAL SAMHANDLINGSSTRATEGI – 4 års perspektiv 
Hvordan digitalisering vil bidra til kommunenes suksess, inkludert en beskrivelse av hvordan informasjon og teknologi vil 

bidra til suksess 

Overordnet på tvers av kommune, sektor og 
System 

Sektorvis styringsdokumentasjon 
med HPL tiltak 

Sektor- og Systemforum, DGI 

Overordnet styringsdokument 





Eksterne driftstjenester 



Bildet til høyre viser en detaljert oversikt over DGIs 
Interne tjenester som i dag håndteres av de ulike 
virksomhetsområdene: 
• Servicesenter 
• Tjenesteleveranse 
• Prosjekt 
• Tjenesteutvikling 
• Sikkerhet og kvalitet 

 
Som bildet viser leverer DGI et bredt spekter med 
infrastruktur- og applikasjonstjenester til sine 
eierkommuner. De ulike leveransene kan betegnes 
som en hybridmodell, hvor deler av tjenestene 
leveres som skytjenester, og deler fra eget datasenter 
(se vedlegg). 
 
ØKAD/HR-Fellestjenester i bildet til høyre er  en 
sammensetting av Økonomi og Adm sektoren, samt 
fellessystemer og digitale tjenester i bildet under. 
 
Tradisjonelle IT tjenester og Sikkerhetstjenester i 
bildet til høyre er en detaljert oversikt over tjenester 
som ligger under Teknisk plattform og Kontorstøtte i 
bildet under 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DGI leverer et bredt spekter med infrastruktur og applikasjonstjenester til sine 
eierkommuner (ikke uttømmende oversikt) 

Hovedfunn fra kartlegging og analysefase  

 



Med utgangspunkt i gjeldende strategier og rammebetingelser er det 
utarbeidet syv prinsipper for tjenesteutsettingen til kommunene og DGI 

Bakgrunn og strategiske føringer 

 

DGI skal tjenesteutsette for å sikre kostnadseffektivitet, skalerbarhet, fleksibilitet og tilgang til kompetanse og ressurser ved behov. 

DGI skal holde og bygge kompetanse innenfor digitalisering av kommunale tjenester 

DGIs kjerneløsninger skal forvaltes internt, annet skal tjenesteutsettes når det er hensiktsmessig 

DGI skal ta ansvar for å sette sammen og integrere tjenester fra leverandører på en sømløs måte. DGIs rolle som bestiller (og eventuelt utfører) skal følge kost/nytte 
vurderinger.  

DGI skal gjennom sine innkjøp stimulere til innovasjon og utvikling av nye fremtidsrettede løsninger med sine leverandører 

DGI er avtaleeier for avtaler med et IT-teknisk grensesnitt. 

Offentlig sky er førstevalget i DGI der det er hensiktsmessig etter kost/nytte vurderinger 

1 

2 

3 

5 

7 

6 

4 

H
v
o

rf
o

r 
 

s
o

u
rc

e
 

H
v
o

rd
a
n

 

s
o

u
rc

e
 

H
v
a
 s

k
a
l 

s
o

u
rc

e
s
 



Tjenesteintegrator 

• Tjenesteintegrator og 
Rådgivende 
konsulenttjenester 

• Rådgivning IT 
leverandørstyring 

• Rådgivning program og 
porteføljestyring 

• Service Management 

• Application Management 

• Kontinuerlig forbedring 
inkl rådgivning 

• Sky-rådgivning 

• Transformasjonsstrategi 

• Lisensrådgivning 

IT-ledelse og -styring 

(TJENESTEUTSETTES IKKE) 

• IT-ledelse og styring, utvikling 
og kontinuerlig forbedring, 
SPOC og forvalting av de ulike 
sektorene 

• Kontinuerlig forbedring og 
utvikling 

• Sektorforvaltning 

• Cloud Broker 

• Servicedesk  

• IT leverandørstyring 

• Program og 
porteføljestyring 

• Lisenshåndtering 

 

Moderne IT-tjenester 

• Etablere og transformere 
dagens tjenester til offentlig 
sky og drift av tjenestene 

• Transformasjon til offentlig 
sky og nye 
leveransemodeller 

• Drift av tjenester og 
applikasjoner 

• Cloud Operations 

• Integrasjon med 
eksisterende og nye 
tjenester  

Sikkerhetstjenester 

• Sikkerhetstjenester knyttet til 
monitorering, deteksjon og 
håndtering av 
sikkerhetstruende hendelser 

• Sårbarhets- og 
trusselanalyser 

• Brannmurtjenester 

• Overvåking og deteksjon 

• Hendelses- og 
krisehåndtering 

Ny leveranseplattform består av fire moduler 

Moduler ny leveranseplattform 

 - SPOC (single point of contact) – felles kontaktpunkt for kunde/bruker uavhengig av henvendelse 
 - Cloud broker – skyrådgivning / bindeleddet mellom sky leverandør (eks Microsoft) og sky konsument (DGI) 
 - Cloud operations – prosessen med å levere skytjenester og drift av skytjenester 



DGI har gjort det mulig for andre kommuner å ta del i 
rammeavtalene på sourcing 

o Gevinst 1: Attraktiv kunde fordi leverandørene ser et større omfang 
 

o Gevinst 2: Lavere priser som resultat av større omfang 
 

o Gevinst 3: Gjør det mulig å planlegge, gjennomføre og dele 
kostnaden på felles utviklingsprosjekter. 
 

• Hvem er med ? 

• Nittedal kommune 
• Nye Lillestrøm kommune 
• Nye Asker kommuner 
• Lørenskog kommune 
• Hedmark IKT 

ANDRE KOMMUNER ØNSKER SAMARBEID 



Samarbeid 



Digitale Akershus 
 
Konstituerende møte 21.11.2019  
 
Asker kommune  
Bærum kommune  
Eidsvoll kommune  
Enebakk kommune  
Frogn kommune  
Gjerdrum kommune  
Hurdal kommune  
Jevnaker kommune  
Lillestrøm kommune  
Lunner kommune Lørenskog kommune  
Nannestad kommune  
Nes kommune  
Nordre Follo kommune  
Rælingen kommune  
Ullensaker kommune  
Vestby kommune  
Ås kommune  
Aurskog Høland kommune 
Nesodden kommune 

DGI v/en rådmann og 
adm dir sitter i 
programstyret sammen 
med nedre Romerike, 
Follo og Vest-området 
og repr fra DigiViken. 



Mulige tiltak for Akershus-samarbeidet: 

 
•  felles digitale anskaffelser 
 
• Erfaringsutveksling, nettverk, leder- og kompetanseutvikling 
 
• Kartlegging / nullpunktsmåling 



Kostnader  



Hva koster DGI Gjerdrum kommune 

Nøkkeltall: 

Gartner Group: 
Gjennomsnittlig 
kostnader til IT i off 
virksomheter 2018 
og 2019: 4,3 %  

 

PA Consulting: 
Norske kommuner 
mellom 2-4% 

 

2019 ULL EID NES NAN GJE HUR sum

Totale driftsutgifter jfr BU 2 689 100 000       1 689 100 000       1 493 704 000       898 370 000       488 067 000       221 231 000       7 479 572 000       

Kostnad DGI 48 124 707             33 883 201             27 683 025             16 852 550          8 835 416            4 479 531            139 858 429           

Kostnad DGI i % av driftsutgifter 1,8 % 2,0 % 1,9 % 1,9 % 1,8 % 2,0 % 1,9 %

2018 ULL EID Nes Nan Gje Hur Sum

Totale driftsutgifter jfr BU 2018 2 492 147 000       1 621 259 000       1 426 110 000       833 593 000       460 538 000       217 061 000       7 050 708 000       

Kostnad DGI 2018 41 522 988             30 550 816             25 718 821             14 092 594          8 775 033            4 120 360            124 780 611           

Kostnad DGI i%  av driftsutgifter 1,7 % 1,9 % 1,8 % 1,7 % 1,9 % 1,9 % 1,8 %



Kostnad pr innbygger  



IKT-KOSTNAD PR. INNBYGGER VS. KVALITETSSCORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIKTIGSTE FUNN 

Notat: Kommunene i oversikten er sortert etter 
stigende folketall mot høyre i grafen. Gol kommune ble 
benchmarket i 2012.  

• Resultatet viser at IKT-kostnad per innbygger er 
lavest for Hurdal kommune (2 695 innbyggere, 
deltaker i Digitale Gardemoen IKS), som samtidig 
kommer godt ut på kvalitetsscoren. Hurdal 
kommunes tall har kommet sent inn i 
undersøkelsen, og det foreligger en usikkerhet 
rundt disse tallene.  

• Selbu har nest lavest kostnad blant kommuner målt 
med 2013-tall. Selbu kommune har en høyere 
digitaliseringsgrad innen oppvekst/utdanning enn 
de øvrige kommunene i Værnesregionen IT (VarIT), 
og har en relativt lav kost knyttet til IKT-ledelse og                   
-administrasjon. 

• Tydal kommune (865 innbyggere, medlem i VarIT), 
har mer enn dobbelt så høy IKT-kostnad per 
innbygger som de andre småkommunene.  

• Frosta kommune (2 627 innbyggere, medlem i 
VarIT) scorer lavest på kvalitet og har samtidig 
tredje høyest kostnad. Hovedårsaken til at Frosta 
scorer lavere på kvalitet, er noe lavere 
brukertilfredshet fra ansatte i kommunen, og lavere 
digitaliseringsgrad enn de andre VarIT-kommunene 
eksempelvis innen oppvekst og utdanning. 
Oppvekst/utdanningssjef og -enhetsledere er den 
minst fornøyde brukergruppen i Frosta kommune.  

IKT-kostnaden per innbygger er høyest for den minste kommunen i 
undersøkelsen. Hurdal kommune har lavest kost og god kvalitet 

*IKT-kostnad inkl. innkjøp av datautstyr og -rekvisita, lønnskostnader knyttet til IT-ansvarlige på skoler, superbrukere og 
systemansvarlige og utviklingsprosjekter. Kostnader knyttet til innkjøp av mobiltelefoner, telleskritt og mobiltelefoni er 
ikke tatt med. Kostnaden er oppgitt uten mva. 
**Kvalitet har blitt målt som tjenesteomfang (30%), digitaliseringsgrad (30%), IKT-modenhet (30%) og brukertilfredshet 
(10%). 
***IKT-kostnadene til Gol er fra 2012 og er ikke direkte sammenlignbare med IKT-kostnadene i 2013 

5. Totalkostnadsanalyse 

Gruppe 1: < 5,000 innbyggere 

5761 

2481 2479 

1789 1826 1793 

63% 64% 62% 65% 65% 

Tydal Meråker Frosta Hurdal Selbu Gol 2012***

IKT-kostnad* pr. innbygger, NOK Gj.snitt for alle kommuner 2013

Kvalitetsscore**, Maks 100%



Kostnad pr kommuneansatt  



Litt om fremtiden 





«Skal bare  ha..» 



Hva er digital modenhet ?  



Dilemma alle må lære samtidig med at sikkerhet 
og personvern ivaretas 



Sikkerhet og personvern 

Oppslag i Digi.no 9.2.2020 



Utvikling av det digitale samfunn og økosystem 



Det skal være enkelt å være innbygger 
og næringsliv i Gardemoregionen. 

Vi skal 
o Forstå og møte behovet til de ansatte, innbyggerne og næringsliv 
o Tilrettelegge og fremdyrke utvikling i regionen 
o Tilby enkle løsninger som gir raske gevinster 
o Digitalisere og gi mulighet for økt kontakt mellom kommune, 

borger og myndigheter 
o Gjøre innbyggere, næringsliv og ansatte stolte av IKT- 

samarbeidet og digitaliseringen i regionen 

VISJON FOR DIGITALISERING I GARDEMOREGIONEN 



Takk for meg! 
 
Spørsmål ? 


