
Konferanse for kommunene i Viken. 
Laholmen 28. og 29. mai.   

v/Erik Kjeldstadli, rådmann Bærum kommune 

Viken – den fremste regionen  
 

Sammen er vi sterke  



Samfunnet endres - vi utfordres  
Ikke et spørsmål om, men hvordan  



Omstilling med kvalitet og bærekraft 
Vi er alle på sporet av nye svar   

 

• Digital transformasjon. 

• Teknologi i kommunehverdagen. 

• Forskning, kunnskap og innovasjon  

• Klimaklok samfunnsutvikling  

• Nye arbeidsprosesser & former 

• Finne hverandre på tvers & sammen  

• Nye samarbeidsformer med innbyggere  



Hva handler det om? 
Ikke utfyllende, men dette er noen aktiviteter flere av oss er i gang med  

 

• Digitalt 1.valg – møte innbyggere 
digitalt. 

• Strategi og handlingsplan  

• Digital transformasjon   

• Politisk & administrativ forankring 

• Standardisering – skape 
sammenhenger – på vei mot 5G 

• Sikkerhet, sikkerhet, sikkerhet………. 



KS leder an 
 

Vi må gi KS mandat  



Stat + kommune = sant  

 

KS har ledertrøya,  

Men trenger et formelt 
mandat  

 

• Få på plass «felles grunnmur»  og standarder. 

• Kommunene må vite hva som må være felles.  

• SAMSTYRING - Stat og kommune  

• Motvirke fragmenterte sektorer   

• ETT digitalt førstevalg koster    

• Det haster – vi kan bli akterutseilt. 

• Lag en 4-årig handlingsplan – gjennomfør !!!! 

• DigiFin en svært god start  



KS gjør 
Strategi og interessepolitikk, prosjekter/porteføljestyring, FIKS-plattformen 

 

Utvikler løsningen 

Prosjektkommuner 

Betaler med fratrekk av 
utviklingskostnader 

Tar i bruk løsningen 

Kommunen betaler:  

• En gangs kostnad for å 
koble seg på 

• Kostnad for årlig bruk 

Finansierer utviklingen  

Digifin 

Et spleiselag mellom stat 
og kommunesektor 

KOMMIT-rådet 
Oslo kommune 

2 fylkeskommuner 
7 kommuner 

Digitaliseringsutvalget 

Fagråd 
arkitektur 

Fagråd 
Infosikkerhet 
personvern 

FIKS 
Fellesløsninger som tilbys fra KS 

 

En KS komponent 
En statlig komponent 

DigiHelse 
Innbyggerne administrerer avtaler og sender 
meldinger på helsenorge.no. Meldinger og 

avbestillinger kommer direkte inn i kommunens 
elektroniske pasientjournal (EPJ). 

KS svar ut 
Formidler dokumenter mellom avsender og 

mottaker via ulike kanaler 

Regionale klynger 
• Hordaland 
• Trøndelag 
• Agder 
• Kongsberg 
• Rogaland  

Nasjonale prosjekter 
(KS deltar i utviklingsarbeidet) 

 
• Velferdsteknologiprosjektet 
• Velferdsteknologisk 

knutepunkt 
• En innbygger – en journal 
• E-byggesak 
• Modernisert folkeregister 

 

DigiSos 
Digital søknad om sosialhjelp 

DigiBarnevern (kommer) 
Melding av bekymringsmeldinger 

DigiHelsestasjon (kommer) 

Min side  



Regionale nettverk dannes i hele landet 

Viktige ressurser for å opptre som en felles kommunesektor    

Mulige oppgaver: 
• Nasjonale løsninger 

• Kompetansetiltak 

• Erfaringsutveksling 

• Digitale løsninger fagområder 

• Anskaffelser 

• Tjenesteutvikling og innovasjon 

• Piloter og pilotering på vegne av 
flere 

• Samarbeid om sikkerhet  

• Være pådrivere nasjonalt  

• Andre muligheter ??  

 



Hva skjer i Østfold, Akershus og Buskerud?  
 

 

Østfold & Akershus:  
Enighet om nettverk. Oppstart i 2019 
• Nasjonale fellesløsninger. 

• Kompetanse.  

• Vurdere anskaffelser. 

 

Buskerud: 
Skal samle kommunene. Godt samarbeid i 
Kongsbergregionen og i Hallingdalsregionen 

Foreløpig ikke nettverk. 

 

  

 

 





Digital Bærekraft Østfold Digi Viken Øst 

Mai 2018: Styringsgruppe etablert 

 

Høsten 2018: 85 kartlagte aktiviteter/prosjekter med 

likelydende tema - behov for samordning og 

koordinering  

 

Våren 2019:  

● Utkast til samarbeidsavtale og 

finansieringsmodell vedtatt i styringsgruppen.  

● Samarbeidet forankret i KS fylkesstyre og 

rådmannsutvalget Østfold  

● Regional digitaliseringsstrategi og konkrete 

samarbeidstiltak etablert 

 

 

i  er  i  gang 





Regional styringsgruppe 

Prosjektadministrasjon 

Prosjekt:  

Organisering, fremdrift 

og leveranser  

N
iv

å
 1

: 
S

ty
ri

n
g

 
N

iv
å

 2
: 

O
p

e
ra

s
jo

n
a

li
s

e
ri

n
g

 

Tiltaksområder: 

Forbedring, 

standardisering og 

digitalisering 

Faggrupper/-nettverk: 

Tjenesteutvikling  

 

Forankring hos rådmenn 

Koordinatorgruppe 

Tiltaksområder: 

Kompetanseheving,  

kunnskaps- og 

erfaringsdeling 

Faggrupper/-nettverk: 

Kompetanseheving 

 

Involvering av tjeneste- og 

fagmiljøer 











erdien av samarbeid 



DigiAkershus  



     DigiAkershus - Prosess 

2018 – Informasjon og forankring på rådmannssamlinger 
 
 
Januar 2019: Arbeidsgruppe etablert 
 
 
Våren 2019: 

● Samarbeidsavtale og finansieringsmodell foreslått fra arbeidsgruppen 
● Samarbeidet forankret i rådmannsutvalget I Akershus 
● Informasjon om samarbeidsavtale  
● Utsendelse for tilslutning fra kommunene 



Oppgaver  

 

1. Erfaringsutveksling, nettverk, leder- og kompetanseutvikling 

2. Nasjonale felleskomponenter / fellesløsninger. 

3. Andre fellesløsninger 

4. Felles anskaffelser 

5. Innovasjonsprosjekter 

 

 

 



Styring 

Årsmøte 
DigiAkershus 

- 22 kommuner  

Programstyre 
DigiAkershus 
- 4 regioner  

Program 
sekretariat 



Digi-Viken: 

Hva trenger vi felles? 

Mulige felles Digi-oppgaver: 
• Felles digitaliseringsstrategi  

• Konnektivitet – på vei mot 5G 

• Informasjonssikkerhet 

• Leverandørutvikling, produktutvikling og 
anskaffelser 

• Kompetanse – og erfaringsdeling 

• Bidra til tjenesteutvikling og innovasjon 

• Samordne delregionale nettverk 

• Hybride skytjenester – samarbeid om sikkerhet 
og kostnader 

• En innbygger - en journal (EIEJ) 

• Kraftfull pådriver mot nasjonalt nivå 

• Felles opptreden mot statlig regionnivå  

 



Er det andre tema vi bør samarbeide om? 

Med rådmannens blikk: 
• Teknologi i kommunehverdagen. 

• Forskning, kunnskap og innovasjon  

• Klimaklok samfunnsutvikling  

• Nye arbeidsprosesser & former 

• Finne hverandre på tvers & sammen  

• Nye samarbeidsformer med innbyggere 

 

Og  

felles behov ift Viken fylkeskommune. 

 



Hvordan rigger vi oss? 
 

Styringsgruppe:  
Halden, Sarpsborg, Drammen, Øvre Eiker, Bærum, Rælingen 
& Viken fylkeskommune & KS regionkontorer   
 
Prosjektgruppe: 
Rådmanns- og IKT-faglig kompetanse fra kommuner  
og fylkeskommune. 
  
Vertskommune: Bærum. 
Prosjektressurser + bidrag fra kommunene 
Bevilgning fra Fylkesmannen – 700.000 kr  
 
Gjennomføre felles samlinger og fagdager innenfor relevante IKT 
og digitaliseringstema høst 19 og vår 20. 
 
 
 
 
 
  

Mai 2020 – DigiViken 
Forslag til samarbeidsmodell 

Organisasjon  
Avtaleforslag  

  

Kom med innspill! 


