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Sammendrag   
Vi har på oppdrag fra styret i Indre Østfold Data IKS vurdert utviklingen i 
selskapets ytelser og leveranser til sine eierkommuner Hobøl, Askim, 
Eidsberg, Spydeberg, Trøgstad og Skiptvet, sett i forhold til en vurdering 
utført i juni 2011. Nøkkelpersoner i selskapet og i eierkommunene er 
intervjuet, og gir et bilde av en klar forbedring i denne perioden på et 
drøyt ett år. Våre anbefalinger fra juni 2011 synes langt på vei å være 
fulgt. Det har skjedd mye på kort tid.  
 
Vi ser imidlertid fortsatt utfordringer både for samarbeidet mellom 
kommunene og for selskapet, og som det må jobbes videre med før det 
kan sies at man er helt i mål. Vi har i tråd med oppdraget sjekket ut de 
tidligere diskusjonene om andre løsninger og konstellasjoner enn 
videreføringen av IØD IKS langs de spor man nå er inne i, herunder har vi 
vurdert mulige områder hvor IØD IKS kan eller bør vurdere samarbeid 
med andre om oppga.  
 
Våre råd til kommunene som brukere av IØD er – som i 2011 – at de bør 
styrke både bestillerkompetansen og sin IKT-strategiske kompetanse. Det 
vil legge til rette for en ryddig relasjon til IØD. Slik vi vurderer det kan en 
IT-strategi som i enda større grad er omforent mellom eierkommunene 
bidra til å styrke driftssamarbeidet ytterligere, og ikke minst gi muligheter 
for samarbeid på nye områder i årene som kommer. 
 
Når det gjelder selskapets drift synes de økonomiske rammene (jfr 
budsjett for 2012 og budsjettforslag og planer for 2013) å samsvare bedre 
med kommunenes ambisjonsnivå enn det vi observerte i 2011. Et 
hovedspørsmål har vært hvordan IØD som driftsoperatør har utviklet seg 
siden forrige rapport. Selskapet har fått nye lokaler og ny ledelse, og man 
har kommet et godt stykke i det å realisere de planer man hadde i 2011. 
Tilbakemeldingene fra våre intervjuobjekter gir inntrykk av et selskap med 
langt bedre styring og kontroll enn tidligere. Det meldes også om bedre 
arbeidsmiljø enn tidligere. Vi registrerer imidlertid fortsatt kritikk mot 
ytelsene fra selskapet. Selv om de fleste er enige om at ting går riktig vei, 
er det fra kommunenes side også tydelige signaler om at det går sakte. 
Det synes særlig å være behov for mer innsats for å innarbeide en 
servicekultur og forbedre kvaliteten i de løpende driftsleveransene.  
 
Vårt råd til styret for IØD IKS er at selskapet må gå raskt videre langs den 
vei man har påbegynt. De påbegynte prosjektløp må sikres og 
ferdigstilles. Samtidig må det mer grunnleggende brukerfokuset også 
styrkes. Det er viktig å framdyrke en servicekultur – spesielt i de 
funksjonene som til daglig er nærmest kommunenes brukere. Det bør 
samtidig sikres at den positive utviklingen ikke bæres for mye av enkelte 
nøkkelpersoner. Vi er for eksempel bekymret for at daglig leder har en vel 
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tøff oppgave foran seg, og vil råde selskapet til å styrke ledelsen for en 
periode.  
 
Samarbeid med andre for å levere tjenestene har vært et tema. Vi mener 
behovet for å se ut over regionen for alternative driftsleverandører er blitt 
mindre enn for et år siden. Det å outsource IT-driften til en kommersiell 
aktør er naturligvis fortsatt en mulighet, men kostnadene for å gjøre dette 
skal ikke undervurderes. IØD IKS må sannsynligvis betraktes som et 
nokså rimelig alternativ, sammenlignet med de kommersielle tilbud i 
markedet og medregnet de «exit»-kostnadene som kommunene må 
påregne fra nåværende strukturer. Vårt inntrykk er at det å bygge opp 
egne driftsfunksjoner i hver kommune heller ikke er et reelt alternativ.  
 
Mulighetene for på enkel måte å få på plass et omfattende 
driftssamarbeid med andre kommuner og driftssamarbeid begrenses 
også av det juridiske handlingsrommet. Det å samarbeide med andre om 
å levere mer spesialiserte tjenester kan likevel være en smart måte for 
selskapet og kommunene å mestre oppgaveløsningen på. Etter vårt syn 
bør både selskapet og kommunene innta en pragmatisk holdning til 
samarbeid med andre kommuner og driftssamarbeid – særlig i regionen, 
der dette er naturlig for å sikre kompetansetilgang og leveransekvalitet på 
en rimelig måte.  
 
I denne sammenheng kan det være betimelig å ansvarliggjøre også styret 
og eierkommunene. For daglig leder i en virksomhet er det naturlig å ta 
ansvar og regi for oppgaver innen sitt ansvarsområde. Det vil sjelden 
brukes mye tid på å vurdere alternativer som involverer andre eksterne 
krefter eller ekstern kompetanse. Derfor bør styret, den enkelte rådmann 
eller bestillerforum – før store investeringer eller endringsprosjekter settes 
ut i livet – spørre seg selv og selskapet om andre nylig har gjort det 
samme, om deres erfaringer kan være til nytte, om andres spesifikasjoner 
kan gjenbrukes, eller om man på en enkel måte kan få tilgang på andres 
kompetanse som alternativ til å gjøre alt helt på egen hånd. Vår erfaring 
er at delingsviljen i norske kommuner er stor. Det å utnytte dette kan 
bidra til å redusere risiko, kompetansegap og kostnader for den enkelte 
kommune. 
 
Når dette er sagt, mener vi at et sterkt IØD IKS bør kunne være en 
passende driftsenhet for å supportere de seks nåværende 
eierkommunene. Dersom selskapet utvikler seg riktig kan det imidlertid 
være aktuelt for andre kommuner i Østfold å vurdere å knytte seg til 
samarbeidet – uten at dette er nærmere utredet i denne omgang.  

 
  



INDRE ØSTFOLD DATA IKS – Driftssamarbeid mellom seks Østfold-kommuner 
 
 

 
 

        Side 4 

 

Innhold 

SAMMENDRAG ................................................................................................................ 2 

1. INNLEDNING / BAKGRUNN ..................................................................................... 5 

2. GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET ..................................................................... 6 

3. DATAINNSAMLING .................................................................................................. 6 
3.1 Intervjuer med nøkkelpersoner og -miljøer ............................................................... 6 
3.2 Juridisk vurdering av mulighetsrommet .................................................................... 7 

4. FUNN OG ANALYSE ................................................................................................ 8 
4.1 Utviklingen i selskapet .............................................................................................. 8 
4.2 IØD som kommunenes utviklingspartner ................................................................ 10 
4.3 Kommunene som eiere ........................................................................................... 10 
4.4 Kommunene som bestillere .................................................................................... 10 
4.5 Behov og muligheter for samarbeid med andre ...................................................... 11 

Ikomm ......................................................................................................................... 11 
Outsourcing ................................................................................................................ 12 
Samarbeid .................................................................................................................. 12 

4.6 SLA-avtaler – hvordan kan de utformes? ............................................................... 13 

5. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER ............................................................... 14 
 
  



INDRE ØSTFOLD DATA IKS – Driftssamarbeid mellom seks Østfold-kommuner 
 
 

 
 

        Side 5 

1. Innledning / bakgrunn 
Denne rapporten er resultatet av en gjennomgang utført på oppdrag av styret for Indre Østfold 
Data IKS.  
 
De seks eierkommunene Hobøl, Askim, Eidsberg, Spydeberg, Trøgstad og Skiptvet har lang 
erfaring med samarbeid på forskjellige tjenesteområder. Det ble etablert et portalsamarbeid 
allerede i 1999, med etablering av en felles portal i 2001 for alle ti kommunene som går under 
fellesbetegnelsen Smaalenene. Samarbeidet var regulert som et vertskommunesamarbeid, men 
med styre bestående av alle rådmenn. Med utgangspunkt i dette samarbeidet ble det i 2001 
startet et bredbåndssamarbeid som på mange måter er forløperen til dagens driftssamarbeid, 
selv om kun seks av de ti kommunene er blitt med videre. Driftssamarbeidet IØD IKS 
representerer ca. 46.000 innbyggere og betjener i underkant av 3.000 kommunale årsverk. 
Selskapet har i dag 17 ansatte og et budsjett i 2012 på 38,8 MNOK. 
 
I 2011 gjennomførte vi – i regi av Lanestedt Consulting – en undersøkelse av samarbeidet og 
kommunenes tilfredshet med selskapets leveranser, på oppdrag av rådmannsgruppen i de seks 
eierkommunene. I vår rapport den gang avdekket vi forbedringspunkter, og vi ga noen råd og 
anbefalinger om kommunenes veivalg videre. Hovedinntrykket i 2011 var at eierkommunenes 
forventninger til selskapet ikke ble innfridd. Selv om mange initiativ var i gang eller planlagt, var 
kommunene misfornøyd med kommunikasjonen rundt prosessene. De var heller ikke helt 
fornøyd med kvaliteten på selskapets løpende driftsleveranser. Inntrykket var et driftsselskap 
med utfordringer både hva angikk kapasitet, kvalitet og presisjon i sine leveranser. Samtidig 
mente vi også å kunne hevde at eierkommunene burde bli flinkere både som eiere, bestillere og 
når det gjelder det å ha omforente IKT-strategier som grunnlag for samarbeidet.  
 
Styret for IØD IKS har med dette oppdraget ønsket en utsjekk av resultatet av det 
forbedringsarbeid selskapet etter dette igangsatte. I dette ligger også et ønske om en ny 
vurdering av hvorvidt det er hensiktsmessig å inngå et samarbeid med andre selskaper eller 
kommuner.  
  
Oppdragsbeskrivelsen som har ligget til grunn for vårt arbeid er gitt av vedtaket i IØDs styre 
29.05.12:  

 
[Konsulenten]�gis�i�oppdrag�å�gjennomføre�utredningen�i�tiden�fram�til�15.09.121.�Oppdraget�
har�en�økonomisk�ramme�på�kr.�100.000.�
�
Styret�i�IØD�vil�ha�en�utredning�på�følgende�to�punkter:��
a) Kort�oppsummering�av�utviklingen�i�IØD,�siden�forrige�rapport.�
b) Avklare�på�hvilke�områder�IØD�kan�ha�fordeler�av�å�samarbeide�(for�eksempel�deling�av�

kompetanse)�med�andre�selskaper.�
Samtidig�må�alle�samarbeidsformer,�herunder�fusjon,�avklares.��
�

Utredningen�starter�med�at�det�avtales�et�oppstartsmøte�med�[konsulentene]�og�styrer�i�IØD.��
Styret�holdes�løpende�orientert�i�henhold�til�møteplan�som�utarbeides�på�oppstartsmøtet.�
Utredningen�bør�ende�opp�i�en�oppsummering�og�konklusjon,�som�gir�råd�om�selskapets�
videre�satsinger.��
���

                                                 
1 senere�endret�til�15.10.12 
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A-2 Norge AS har fra og med 2012 overtatt virksomheten til Lanestedt Consulting. A-2 Norge AS 
v/ seniorrådgiver Gjermund Lanestedt og Terje Borge Olsen (innleid fra Tebol AS) har 
gjennomført utredningen. Det er med andre ord de samme konsulentene som står bak 
vurderingene i 2011 og 2012. Våre funn og vurderinger gjengis i denne rapporten.  
 
I perioden juni - september har konsulentene foretatt en ny intervjurunde med nøkkelpersoner i 
IØD IKS og i eierkommunene, og har vært i kontakt med noen relevante samarbeidsmiljøer. Det 
er også foretatt en egen juridisk vurdering av handlingsrommet iht det offentlige 
anskaffelsesreglementet og merverdiavgiftsregelverket.  
 
Oppdraget har vært begrenset i tid og omfang, og det har ikke vært rom for en omfattende 
vurdering av aktuelle tilbud i markedet eller alle samarbeidsmuligheter i regionen.  

2. Gjennomføring av oppdraget 
Arbeidet med å vurdere IØD anno 2012, sammenligne med kartleggingen i 2011 og gi noen 
anbefalinger om videre utvikling av driftssamarbeidet har vært gjennomført over en kort periode 
sommeren 2012. Et oppstartsmøte ble avholdt med styret 27. mai, hvor prosjektet ble initiert. I 
dette oppstartsmøtet ble bl.a. rapporteringsrutinene og møtefrekvens avtalt. Det ble også drøftet 
hvilke ressurspersoner som burde intervjues, og hva som burde belyses.  
 
I perioden juni-september har de to konsulentene så gjennomført intervjuer med nøkkelpersoner 
og miljøer, i henhold til det man ble enige om under oppstartsmøtet. I et styremøte i Askim 10. 
september fremla konsulentene sine foreløpige funn, og arbeidet ble diskutert. I siste halvdel av 
september er så funnene fra intervjuene vurdert og analysert – og et rapportutkast er ferdigstilt. 
En endelig rapport ble fremlagt 17.oktober.   

3. Datainnsamling 
3.1 Intervjuer med nøkkelpersoner og -miljøer 

Vi har gjennomført følgende intervjuer og samtaler: 
 

x Personer knyttet til selskapet: 
o Jan Gander, styreformann  
o Robert Lindemark, daglig leder 
o Møte om planer og budsjett: Gander og Lindemark  
o Bård Faber, ansattrepresentant i styret 

x Representanter for kommunene: 
o Per Ø. Tunheim, Askim kommune / bestillerforum 
o Knut Baastad, Trøgstad kommune / bestillerforum 
o Mette Mysliwski, Spydeberg kommune / bestillerforum 
o Kjell Liborg, Skiptvet kommune / bestillerforum 
o Ståle Ruud, Eidsberg kommune / bestillerforum 
o Asbjørn Hjorthaug, Hobøl kommune / bestillerforum 
o Anne Teig, stabsleder i Trøgstad og medl. styringsgruppe ny ERP-løsning 

x Eksterne, ressurspersoner, aktuelle samarbeidsaktører og andre IKT-driftssamarbeid: 
o Annar Skrefsrud, styreleder IKOMM AS 
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o Ketil Johansen, IKT-sjef – Fredrikstad kommune 
o Terje Tomter, adm.dir. Digitale Gardermoen 
o Arne Hvidsten, Daglig leder – Drammensregionen IKT IKS 
o Geir Graf, seksjonsleder IKT service og utvikling – Asker kommune 
o Kåre Kristiansen, IT-sjef – Rakkestad kommune 
o Dan Ove Moberget, IT-sjef – Marker/Aremark/Rømskog kommuner 

 
I tillegg til de ovennevnte intervjuene kommer de tre møtene med styret; ved oppstart i juni, møte 
om status og framdrift 10. september, og ved gjennomgang av rapportutkast 1. oktober. 
 
Vi har ikke snakket med noen sluttbrukere, men flere av intervjuobjektene er naturligvis også 
selv brukere av de tjenester selskapet leverer. De synspunkter som fremkommer om 
leveransekvalitet og utfordringer kan imidlertid være preget av det respondentutvalg som her er 
gjort.  
 

3.2 Juridisk vurdering av mulighetsrommet 

Vi har med bistand fra jurist Harald Ringset Sundlo i Multiconsult gjennomgått og vurdert de 
juridiske rammene for samarbeid mellom kommuner og IKSer. Hovedkonklusjonene fra dette er 
følgende:  

x En kommunes kjøp av tjenester fra et IKS de selv ikke er eier i, er likestilt med kjøp fra 
private leverandører. De tjenester IKSet i dette tilfellet yter kan ikke sies å være drevet i 
kommunens egenregi. Alle avtaleinngåelser må derfor baseres på det offentlige 
anskaffelsesreglementet, ved at tjenestekjøpet settes ut på ordinær konkurranse iht 
reglene i forskriften.  

x Et IKS kan heller ikke uten videre kjøpe noe fra en større kommune, uten først å sette 
anskaffelsen ut på anbud - iht regelverket for offentlige anskaffelser.       

x Et IKS som ønsker å kjøpe tjenester fra et annet IKS må også følge reglementet for 
offentlige anskaffelser, dvs sette tjenestekjøpet ut for vanlig konkurranse iht reglene i 
forskriften. To IKSer kan som offentligrettslige organer (iht forskriftens §1-2) ikke bare 
inngå bilaterale avtaler om tjenesteytelser seg imellom, uten konkurranse. 

x En kommune som kjøper fra det IKS de er deleier i, slipper å betale moms av tjenestene. 
Dersom derimot en kommune kjøper noe fra et IKS de ikke er deleier i, når et IKS kjøper 
noe fra et annet IKS, eller når et IKS kjøper tjenester fra en større kommune, må det 
betales moms. Iht momskompensasjonsloven vil imidlertid utgiftene til mva 
refunderes også i disse tilfellene. 

 
Det er med andre ord visse begrensninger i de muligheter IØD eller eierkommunene har til å gå 
inn for en strategi som innebærer eksklusive samarbeid på vesentlige områder med 
spesifikke IKSer, kommuner eller en spesifikk leverandør i det hele tatt. Det mest nærliggende 
alternativet til å benytte seg av sitt eget IKS (som de etter lovens forstand kontrollerer, og 
dermed gir grunnlag for å definere egenregi) er å konkurranseutsette. Kun mindre kjøp kan 
gjøres gjennom direktekjøp og «byttehandler» - uten konkurranse.  
 
Det de 6 kommunene – eller IØD IKS – ønsker å kjøpe av tjenester utenfra må med andre ord 
spesifiseres og legges ut på ordinært anbud. Andre IKSer eller kommuner har riktignok mulighet 
for å svare på anbudet (inntil 20 % av deres omsetning kan komme "utenfra"), men dette kan 
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altså ikke bestemmes gjennom avtaler eller andre arrangementer som ødelegger for muligheten 
for konkurranse.  
 
Man kunne i prinsippet tenke seg at langt flere kommuner gikk sammen om å etablere et felles, 
interkommunalt IKT-driftsselskap, eventuelt også for eierkommuner som ikke ligger i samme 
geografiske region. Man kunne også tenke seg konstruksjoner hvor kommuner fra ulike deler av 
landet gikk sammen om et profesjonelt innkjøpssamarbeid – et interkommunalt selskap med 
formål å kjøpe IKT-tjenester åpent i markedet og videreformidle disse til sine eierkommuner. 
Slike modeller er ikke vurdert av oss her, men fortjener å utredes i regi av KS eller i andre fora 
hvor dette er naturlig.  
 

4. Funn og analyse 
4.1 Utviklingen i selskapet 

I 2011 var det mange problemer på lista; manglende SLA; manglende overholdelse av planer; 
mangel på skriftlighet; manglende tilbakemeldinger på feilretting og problemløsning; manglende 
kapasitet og kompetanse; kompliserte bestillingsrutiner; ustabile ERP-løsninger; misnøye med 
innkjøpsfunksjoner, helpdesk, vaktordninger, utstyrsforvaltning. Nå ett år etterpå ser vi at 
etableringen av bredbåndsnett, sentralisering av datarom, servere, sikker sone, utviklingen av 
felles teknisk plattform, og flere andre tiltak er gjennomført eller i gang – selv om noe av dette 
har tatt mer tid enn opprinnelig antatt. Feiltolerant datarom (dobbeltinstallasjon med dupliserte 
tjenester og føringsveier) er planlagt. Vi registrerer at så godt som samtlige av de punktene som 
ble problematisert i 2011 er grepet fatt i.  
 
Selskapets representanter er svært entusiastiske til selskapets utvikling og videre potensial.  
Det framstår som åpenbart at styringen i selskapet er blitt langt bedre. Samtidig er også 
arbeidsmiljøet vesentlig bedret, bl.a. gjennom nye og bedre lokaler og nyansettelser. Vi antar at 
også investeringene i nye og bedre løsninger har bidratt til å gi de ansatte større selvtillit og 
stolthet over egen arbeidsplass. I våre samtaler med de som har tilknytning til selskapet 
avdekkes i grunnen ingen problemer i horisonten.  
 
På tross av den positive utviklingen fremheves det fra flere av våre respondenter at det fortsatt 
er et stykke vei å gå. Vi synes fortsatt vi kan merke en viss usikkerhet fra kommunenes side 
med hensyn til om selskapet faktisk kommer i mål. Flere intervjuobjekter peker på at selskapet 
fortsatt sliter med å levere og at det mangler en grunnleggende servicekultur, selv om de også 
bekrefter inntrykket av klare forbedringer det siste året. En av de åpenbare utfordringene er at 
man i en overgangsfase sitter med både gamle og nye løsninger som skal driftes. I tiden siden 
forrige rapport har dette krevd mye ekstraarbeid for IØD IKS, og som kommunene hver for seg 
kanskje ikke har full forståelse for. Dette vil selvfølgelig gradvis bedre seg, etter hvert som alle 
kommuner kommer over på de nye løsningene. 
 
Kommunenes representanter er generelt mer forbeholdne i sin «friskmelding» av selskapet enn 
det selskapets talsmenn er. Men bildet er ikke entydig. På spørsmål om å sette karakter på 
utviklingen i IØD langs en skala fra -5 til +5, setter to personer «+1» og «+2». Med referanse til 
terningkast svarer en annen «terningkast 4 eller 5». De som er mest misfornøyd peker særlig på 
at det fortsatt er forsinkelser i prosjektleveranser og at det er svake ytelser i de løpende 
kjerneoppgavene som for eksempel helpdesk. Samtidig har også alle kommunene sterk tro på at 
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det nå blir bedre, og har tiltro til de nyansettelser selskapet har hatt i det siste (daglig leder, 
helpdeskmedarbeider, prosjektleder/prosjektspesialist).  
 
Når det gjelder evnen til å styre prosjektleveransene er dette fortsatt ikke godt nok, men alle har 
tiltro til at det nå skal bli bedre – med den styrkede bemanningen som har vært på dette 
området. Det mangler fortsatt et Intranett og vi registrerer at enkelte kommuner benytter enkle 
midlertidige løsninger for å dekke behovet. Flere peker på Visma-prosjektet som positivt, og at 
kommunene har positive forhåpninger.   
 
Når det gjelder det mer systemmessige i selskapet, pekes det på flere forhold det fortsatt må 
jobbes med. Bl.a. er det misnøye med at ikke tjenestekvaliteten måles, og at SLA-avtalen 
fortsatt er utestående. Dette er en viktig brikke som må på plass, for å regulere ytelsene fra 
selskapet og styre forventningene. Kommunene avventer et utspill fra selskapet på dette. Videre 
er det trukket fram slik ting som at helpdeskens bruk av Syscoms Supportpoint kan forbedres, 
slik at funksjonaliteten i denne utnyttes bedre. Det mangler også gode oversikter over lisenser 
og utstyr, og grunnlaget for fordelingen av kostnader mellom kommunene. 
 
Selskapets kompetanse er styrket bl.a. gjennom innleie av bistand – men fortsatt mener 
kommunene at det er for lav kompetanse og kapasitet i viktige funksjoner (f eks AD og Single 
Sign On), og at dette fører til forsinkede leveranser. Det at selskapet har investert i nytt datarom, 
infrastruktur og nye verktøy er med på å tydeliggjøre kompetanseutfordringene. Det ble i 2011 
pekt på at det var for liten utvikler- og innføringskompetanse. Vårt inntrykk er at kommunene 
mener dette fortsatt er tilfelle i 2012, men at rekrutteringen av nye personer nå lover godt. Når 
det gjelder kapasitet og kompetanse på økonomi har selskapet også styrket seg. Vi har forstått 
at det er gjennomført en kompetansekartlegging i selskapet. Vi tror et analytisk forhold til 
kompetansesituasjon, kompetansegap og –tiltak blir svært viktig for selskapets videre utvikling.  
 
Generelt registrerer vi oss at alle kommunene i større eller mindre grad opplever samarbeidet 
som dyrt. De minste synes at tjenestene er dyre, mens de største nok mener at deres del av 
totalkostnadene er urettferdig høy.  
 
Det er vårt inntrykk at selskapet det siste året har vært «på hugget» for å forbedre seg. Ny 
ledelse, nye lokaler, større budsjetter og en sterk vilje til å imøtegå utfordringene, har vitalisert 
selskapet. I denne fasen opplever kommunene at det kommer litt vel mange saker opp, og at det 
mange ganger kan skorte på mulighetene for en grundig prosess innover i kommunene. Vårt 
inntrykk er at selskapets ønsker om å ta igjen tidligere unnlatelsessynder har ført til et tempo 
som kommunenes mottaksapparat kanskje har visse utfordringer med å fordøye. Dette bør man 
være obs på i det videre.  
 
Slik vi foreslo i 2011 er selskapet blir tilført betydelige ressurser. Mens det i 2010 var en 
nedgang i budsjettet, er det blitt vesentlig høyere i 2011 og i forslaget for 2012 – som resultat av 
at det har vært en del å ta igjen for å komme a jour med oppgavene. Budsjettveksten de siste to 
årene ligger an til å bli 20-30 % årlig. Vi synes å spore en bekymring fra kommunene 
vedrørende denne kraftige økningen. Vi tror imidlertid økningen har vært nødvendig, og at den 
speiler de «pukkelkostnader» som kommer av arbeidet med å få på plass basis løsninger og 
felles systemer. 
 
Tilbakemeldingen fra kommunene er at kommunikasjonen med selskapet nå fungerer bedre, at 
prosessene og prosjektene nå synes å være bedre styrt, og at driftsleveransene fungerer bedre 
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– selv om det fortsatt en del å gå på, bl.a. når det gjelder helpdesk og responstid. Det er fortsatt 
behov for at selskapet utvikler sin rolle som profesjonell leverandør, med oversiktlig 
tjenestekatalog, velutviklet servicekultur, jevn kvalitet i ytelsene og et ryddig merkantilt 
grensesnitt mot kommunene. Alt i alt har kommunene likevel tro på selskapet, og har et ønske 
om å fortsette langs det sport som er påbegynt.   
 

4.2 IØD som kommunenes utviklingspartner 

Vi ser en særlig utfordring i det at IØD ikke bare skal være en profesjonell driftsleverandør, men 
også kommunenes rådgivere og strategiske partner i moderniseringsarbeidet. Dette er et bilde vi 
ser i mange interkommunale selskap – at selskapet på mange måter inntar flere roller, gjerne på 
det vi vanligvis oppfatter som «begge sider av bordet». Dette handler fra kommunenes side om 
å utnytte den kompetansen som etter hvert bygges opp i selskapet, og som de jo selv ofte 
mangler.  
 
Slik vi ser det vil IØD i overskuelig framtid være en «utviklingspartner» for sine eierkommuner, 
med kompetanse på områder som kommunene hver for seg er for små til å besitte. Dette vil 
være krevende for selskapet – siden det å utvikle en profesjonell driftsorganisasjon i prinsippet 
er noe annet enn å utvikle spisskompetanse på ulike kommunale og domenespesifikke områder 
og opptre på «kundesiden».  
 
Realiseringen av gevinster av IKT er naturligvis kommunenes eget ansvar, men vi ser således at 
IØD i tråd med rollen som utviklingspartner må sikre seg kompetanse og ressurser til å støtte 
kommunene i deres innføringsarbeid. Kommunene er en krevende kunde – med en omfattende 
systemportefølje og med mange små og store behov. Hvordan dette vil fungere i praksis i årene 
som kommer, er vi usikre på. Vi registrerer imidlertid at enkelte av våre respondenter mener at 
utviklingsprosjektene tar for mye av kapasiteten til IØD, og at de i større grad burde prioritere de 
løpende driftsoppgavene.  
 
Vi er enige i at det er særs viktig at selskapets bistand til kommunenes utviklingsarbeid ikke går 
ut over selskapets driftskapasitet. Forventningsstyring og skriftliggjøring av rutiner for 
relasjonene mellom kommunene og selskapet er sentralt i denne sammenheng.  
 

4.3 Kommunene som eiere 

Det er viktig at eierkommunene er enige om strategien for det interkommunale selskapet de har 
etablert. Eierskapsstrategien er viktig både for å avklare kommunenes forventninger til 
selskapet, og for å avklare omfang og nivå på den løpende styringen.  
 
Så vidt vi erfarer foregår det et arbeid rundt eierskap og styring av de seks kommunenes felles 
selskaper.  
 

4.4 Kommunene som bestillere 

Norske kommuner er en krevende kunde for sine leverandører. De har en omfattende 
systemportefølje, ofte flere generasjoner av teknisk utstyr, og svak brukerkompetanse. 
Ytterligere kompliserende er det når flere kommuner skal samarbeide og etterspørre tjenester 
fra samme leverandør. Det å drive et interkommunalt IKT-driftsselskap er med andre ord ikke en 
triviell oppgave. De seks kommunenes bestillerfunksjon har en nøkkelrolle i det å uttrykke 
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kommunenes etterspørsel inn mot leverandøren. De har derfor en svært sentral rolle i den 
samlede framstillingen av situasjonen. Det er bestillerforum som i praksis styrer etterspørselen 
etter IØDs tjenester, og som er med på å definere forventninger, kvalitetskrav og 
kapasitetsbehov hos IØD. For selskapet er bestillerforumet – sammen med oppfølgingsmøtene 
med den enkelte kommune – den viktigste kanalen for kontakt med sine kunder.  
 
Bestillerforumet møtes en gang i måneden og tar stilling til planer, samordner behov, bidrar til at 
prosjektene jobber med det de skal, og er i det hele tatt med på å sette dagsorden. Deltakerne 
er i stor grad økonomisjefer, noe som kanskje kan representere en vanskelig dobbeltrolle (både 
pådrivere og vaktbikkjer) – men vårt inntrykk er at dette ikke er noen stor utfordring. Alle synes 
opptatt av at IKT er svært viktig og nødvendig for en effektiv kommunal virksomhet.   
 
Vårt inntrykk er for øvrig at forumet nå fungerer bedre enn sist vi var inne i diskusjonen. Flere 
melder at man nå går mer i takt enn tidligere. Fortsatt er det imidlertid behov for å bringe mer 
disiplin inn i forumet.   
 
Leder i IØD har sekretariatsrollen i bestillerforumet, og legger fram saker og kaller inn til møtene 
- i samråd med leder for forumet (for tiden Spydeberg). Noen peker på at det til tider kommer 
opp litt vel mange saker samtidig, med kort frist og rett før møtene. Dersom bestillerforumets 
medlemmer skal rekke å håndtere – herunder forankre i egen kommune – de saker som reises, 
er det naturligvis nødvendig med gode frister og rutiner for innkalling og utsending av 
saksunderlag.     
 
En problemstilling er om kommunene opptrer samlet, eller om de store dominerer det samarbeid 
som manifesterer seg i bestillerforumet. Vårt inntrykk er at de små kommunene i viss grad føler 
seg overkjørt, men at det ikke er verre enn at de kan leve med det. Det er åpenbare fordeler for 
de små kommunene å la de store «ta støyten» på en del områder, og at noen «tenker for dem».  
 

4.5 Behov og muligheter for samarbeid med andre  

Ikomm 
I 2011 var et av de alternativer som ble diskutert en nedleggelse av driftsselskapet IØD og 
inngåelse av et samarbeid med Ikomm AS (kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal sitt 
felles driftsselskap) og konsolidering og overføring av driftsoppgaver og IKT-tjenester til Ikomms 
sentraliserte driftstjeneste på Lillehammer.  
 
De kommersielle forutsetningene for et samarbeid med et driftsselskap eid av andre kommuner 
er kompliserte. Det offentlige anskaffelsesreglement kommer i betraktning så fremt det ikke er 
snakk om en ren virksomhetsoverdragelse. I tillegg vil også kostnadene for 
bredbåndskommunikasjon mellom Østfold og Lillehammer bli en så betydelig utgift at det skal 
meget store gevinster til for å gjøre en slik omlegging regningssvarende. Dersom saken dreier 
seg om å kjøpe IØDs tjenester fra andre enn IØD, vil det uansett finnes like gode og langt 
rimeligere løsninger innenfor en kortere geografisk avstand. Disse er imidlertid ikke vurdert av 
oss i denne sammenheng.    
  
De beslutninger og løsningsvalg som er gjort av IØDs eierkommuner etter kontakten i 2011, er 
diskutert med Ikomm AS ved styreformann Annar Skrefsrud. Ikomm beklager disse 
beslutningene men inviterer til samarbeid og assistanse der IØD finner dette interessant i 
fremtiden. Spesielt fremhever de løsninger som fasiliterer innføring av samhandlingsreformen på 
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en smidig måte i norske kommuner. Vi har videreformidlet Ikomms informasjonsmateriell om 
dette til IØD.   

Outsourcing 
En full outsourcing av de seks kommunenes IKT-drift er et annet alternativ som ble drøftet i vår 
rapport fra 2011. Vi mener fortsatt at dette kan vurderes, om ikke annet som en slags 
«benchmarking» av IØDs tjenester – selv om vi tror at IØD vil kunne komme godt ut i en slik 
sammenligning. Øvelsen forutsetter at det utarbeides et konkurransegrunnlag, hvor 
kommunenes løsningsportefølje og driftskrav er utgangspunktet. Som en del av plangrunnlaget 
for en slik konkurranse tror vi det også må ligge noen forutsetninger om styrking av 
bestillerkompetansen i kommunene, og «prising» av dette.  
 
Ved en full outsourcing til en kommersiell driftsleverandør vil man miste noen av de relasjoner 
mot eksterne leverandører som IØD i dag ivaretar på vegne av eierkommunene. Det at 
kommunene må overta en del av denne leverandørkontakten og bestillerkompetansen må ses 
som en kostnad ved outsourcing. En annen kostnad vil sannsynligvis være at en ny 
outsourcingspartner vil kreve en strengere og raskere harmonisering av utstyr og systemer i 
kommunene, som premiss for å overta driften.  
 
På gevinstsiden kommer mer profesjonelle driftsleveranser, tilgang til større ressurser og til 
spisskompetanse, enda bedre vaktordninger og oppetidsgarantier, og muligheter for å skalere 
tjenestene etter ønske og betalingsvilje. 

Samarbeid 
Vi foreslo i vår rapport 2011 at selskapet også kunne forsterkes med forskjellige former for 
samarbeid med andre kommuner/driftsfellesskap for å oppnå stordriftsfordeler, rimeligere 
vaktordninger, deling av ressurser etc. Dette er så langt ikke gjort noe med fra selskapets side.  
 
Som en del av vårt utredningsmandat har vi imidlertid sondert mulighetene på området. I våre 
intervjuer har vi bl.a. diskutert holdninger til ikt-samarbeid blant noen samarbeid i Oslofjord-
regionen. Temaer har vært deling av ressurser etter behov, eventuelle reservasjoner til slikt 
samarbeid – og hvordan samarbeid kan organiseres.  
 
Generelt kan vi si at bakgrunnen for samarbeid kan være begrensede ressurser lokalt, 
kompetansehull i egen organisasjon, ønsket om å slippe å gjøre om igjen hva andre allerede har 
vært igjennom, behov for å ha beredskap 24/7, og ulike typer assistanse ved fravær/ferie. I de 
samtalene vi har hatt ble forskjellige former for samarbeid diskutert – alt fra enkle bilaterale 
samarbeid til avtalebaserte samarbeid, med webløsninger for innleggelse av behov eller for å 
holde oversikt over ledige ressurser (bla mulighet for å se eksterne ressurser på forskjellige 
spesialistfelter direkte i AD/telefonisystemet). Vi har også vært inne på muligheten til at personell 
ansettes i en kommune, men at vedkommende får arbeidsforhold i flere (og dermed at 
kostnadene deles). Samarbeid om utviklingsmetodikk og andre ting på «strukturkapital»-siden 
var også blant temaene som framkom. Det ble også foreslått at det ble etablert et ikt-sjefsforum, 
som kunne ha deling og assistanse som en fast post i regelmessige samlinger. Blant de mer 
konkrete tilbudene som ble nevnt av flere av de større og mer veletablerte samarbeidene var 
hospitering i kort eller lengre tid hos dem.  
 
Gjennomgående viste samtalene at det er liten bevissthet på mulighetene som ligger i et utvidet 
samarbeid. Det er mange løse ideer og gode intensjoner, men de færreste har systematisk satt 
seg ned og vurdert hvordan de kan samarbeide med andre om kompetansedeling eller felles 
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tilnærminger til konkrete oppgaver. De færreste (tilnærmet ingen) synes å ha vurdert slike 
muligheter når behovene faktisk oppstår. Unntak er der hvor det er snakk om å dele skriftlige 
produkter og dokumentasjon, slik som kravspesifikasjoner, strategidokumenter og 
løsningsbeskrivelser.  
 
Vi tror dette handler om incentiver og roller. For det enkelte samarbeidsselskap eller IKT-leder, 
så er drivkraften å ordne ting selv. Derfor bør antagelig eiersiden i større grad etterspørre 
samarbeid fra sine driftsselskap. Styret eller rådmannen bør ta initiativ eller stille spørsmål om 
alternativer er vurdert. Vi snakker normalt ikke om å sette bort alt, men å vurdere begrenset 
støtte i tillegg til egne ressurser. Aktuelle spørsmål i alle typer større prosjekter eller 
investeringer bør således være:  
x Har andre IKT-driftssamarbeid eller enkeltkommuner vært gjennom det samme eller 

tilsvarende den siste tiden? 
x Kan deres erfaringer eller kompetanse være til nytte i vårt prosjekt? 
x Finnes det kravspesifikasjoner som kan legges til grunn for vår egen spesifikasjon? 
x Er hospitering hos – eller innleie/frikjøp av relevant kompetanse et alternativ til å gjøre alt på 

egen hånd? 
 
Delingsviljen i norske kommuner er stor. Utnyttelsen av dette kan bidra til å redusere risiko, 
kompetansegap og kostnader. Alle de vi har snakket med stiller seg positive til et eventuelt 
sentralt initiativ for å utrede mulighetsrommet på samarbeidssiden. Både vi og respondentene 
tror KS bør finansiere en slik utredning.  
 
Vi har erfart at de små kommunene er de som er mest positive til samarbeid, noe som ikke er 
overraskende. I vår kontekst finner vi at grensekommunene er klare for å diskutere 
samarbeidsordninger, blant annet hva gjelder realiseringen av samhandlingsreformen som er en 
utfordring for mange. Kompetanse og sikkerhetsproblematikk er aktuelle områder. Rakkestad 
kommune er også åpen for å fortsette samarbeidet de allerede har med IØD-kommunene og 
fortløpende vurdere nye områder. De blir imidlertid dratt mer og mer inn i et samarbeid med 
Sarpsborg kommune. 
 

4.6 SLA-avtaler – hvordan kan de utformes?  

Mangelen på SLA-avtale mellom IØD og de 6 eierkommunene har vært et sentralt tema i våre 
intervjuer med aktørene både i 2011 og i den foreliggende undersøkelsen. Det at det mangler en 
SLA-avtale bidrar til uklare forventninger til leveranser og usikkerhet i selskapet om hva som 
faktisk skal leveres.  
 
De forslag til SLA-avtale som tidligere er forelagt kommunene, har vært opplevd som 
omfattende, tungt tilgjengelig og lite formålstjenlig. IØDs ledelse har nå tatt initiativ til en 
betydelig forenkling av avtalen. Kommunene på sin side virker utålmodige med å få en SLA-
avtale på plass. 
 
Vi har vært i kontakt med et par andre interkommunale samarbeid, for å ta del i noen av deres 
erfaringer med SLA-avtaler med deres respektive eierkommuner. Både Drammensregionen IKT 
og Digitale Gardermoen IKS har lagt mye arbeid i sine avtaledokumenter. 
  
Drammensregionen IKT har sitt dokument under revidering akkurat nå. Dagens dokument er på 
15 sider, noe som har vært oppfattet som unødig omfattende. Det skal reduseres ned mot en 
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tredel av dette. De kaller sin avtale for TLA = TjenesteLeveringsAvtale. Avtalen er fri for direkte 
sanksjonsmekanismer og «straff» ved manglende overholdelse, men har faste rutiner for 
hvordan feil og mislighold skal rapporteres begge veier i systemet. Ved mislighold av leveranse 
skal eventuell klage rettes til daglig leder gjennom systemeier, tjenesteeiers representant i 
Arbeidsutvalget eller til styrerepresentant. Dersom tjenestemottaker ikke oppfyller sine 
forpliktelser i tråd med TLA skal en eventuell klage rettes til tjenestemottakers representant i 
Arbeidsutvalget eller til styrerepresentant. Klager rettet mot tjenestemottaker skal fremsettes av 
daglig leder i selskapet.  
 
TLA for Drammenregionen IKT er oversendt IØD til informasjon.  
 
Digitale Gardermoen IKS har lagt sin SLA ut på web – område for område. Alle tjenester og 
produkter er oversiktlig beskrevet på web inklusive produktnummer – mens informasjon om 
priser krever kontakt (se http://www.dgi.no/no/tjenester). DGI rapporterer SLA hver måned på 
utvalgte tjenester – også dette legges ut på nettsidene. I likhet med DIKT har de ikke noe 
«strafferegime» i sine SLAer. 
  

5. Oppsummering og anbefalinger 
Vi mener vi har et godt grunnlag for å gi følgende anbefalinger til de 6 kommunene:  
 

x Selskapet er inne i en positiv utvikling, men man er ikke helt i mål ennå.  
x Vi tror selskapet kan lykkes i å utvikle seg til en profesjonell og god partner for de 6 

eierkommunene, men det betinger at ledelsen har betydelig fokus på å videreutvikle 
servicekultur og profesjonalisere og styrke kjernefunksjonene.  

x Selskapets ansatte kan ha godt av et kurs eller annet opplæringsopplegg i 
servicekultur/serviceledelse.  

x Det må komme på plass rutiner og mekanismer for systematiske tilbakemeldinger om 
oppfølgingen av saker innmeldt til helpdesk.       

x Organiseringen av støttefunksjonene til kommunene må i større grad hensynta behovet 
for service også utenfor kjernearbeidstid.  

x Superbrukere og systemeiere i kommunene er en viktig rolle. Det må være klart for alle 
hvem som er superbrukere.   

x Selskapet bør sikre seg mot den sårbarhet og personavhengighet som kan ligge i noen 
av funksjonene. Daglig leder er for eksempel en sentral drivkraft for det pågående 
endrings- og forbedringsarbeidet, men det kan synes nødvendig å redusere 
personavhengigheten og sårbarheten som ligger i dette.    

x Det er ikke grunnlag for å anbefale kommunene å redusere samarbeidets omfang og 
gradvis gå tilbake til separate kommunale løsninger. IKT vil kreve stadig mer ressurser 
og forutsette høyere kompetanse, noe som for små kommuner gjør argumentene for 
samarbeid stadig mer gyldige. IKT-samarbeidet må fortsette og selskapet IØD 
videreutvikles.  

x Det er samtidig viktig at alle aktører – men særlig kommunene som bestillere – har fokus 
på å hente ut de potensielle gevinstene av den gode IKT-infrastruktur man etter hvert får 
på plass.  

x Det er viktig å få større transparens i selskapets økonomi. Kommunene må i større grad 
forstå de kostnader selskapet legger til grunn, og få synliggjort den langsiktige 
kostnadsutviklingen på IKT-området.  
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x Når det gjelder eierkommunenes forhold til selskapet, synes det å være en avklart 
situasjon og enighet om de planer og utviklingsløp selskapet har presentert det siste året. 
Mye tyder derfor på et mer omforent samarbeid kommunene imellom. Samtidig er det 
også signaler på at noen mener «de andre bestemmer», eller at man går litt for fort frem. 
Eierkommunene rådes derfor til fortsatt fokus på regional forankring av fornyingsarbeidet, 
felles IT-strategi, mer funksjonssamarbeid (hvor den nye, gode infrastrukturen utnyttes), 
og en fortsatt videreutvikling av bestillerfunksjonene.     

x Man har nå fått på plass faggrupper på tvers av kommunene, men dette bør styrkes og 
videreføres.  

x Forventningsstyring er viktig i alle samarbeidskonstellasjoner. Bestillerforumet og 
fagekspertisen i selskapet bør i enda større grad legge vekt på å samordne ønsker, krav 
og forventninger. Arbeidet med å få på plass en tjenestenivåavtale for selskapets ytelser 
må prioriteres.  

x IØD IKS synes nå å ha fått en bemanning og ressurser som tilsvarer andre IKT-
samarbeid vi kjenner til. Eierkommunene synes å ha sett nødvendigheten av å finansiere 
de investeringer og «pukkelkostnader» en sterk samordning og profesjonell 
driftsorganisering forutsetter. Det er ikke lenger grunnlag for å hevde at samarbeidet er 
underbemannet og underfinansiert.  

x IØD IKS har det siste året vist at de evner å forbedre seg. Det er etter vår vurdering ikke 
lenger behov for å søke andre løsninger for driftsorganisering. Det vil imidlertid fortsatt 
være behov for å styrke kompetansen og yteevnen i selskapet på en del områder.  

x Vi råder IØDs ledelse til å utnytte samarbeidsviljen i kommune-Norge slik at man kan 
trekke kompetansemessig veksel særlig på de større samarbeidene som på mange 
områder har gått foran og «gjort jobben».  

x Vi råder styre og eierkommuner til å stille spørsmål om ulike muligheter for samarbeid, 
gjenbruk og kompetanseoverføring fra andre kommunesamarbeid er vurdert ved alle 
større nye forslag IØD framsetter.   

 


