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Invitasjon til å delta i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter 

 
Digitaliseringsstrategien1 setter retning og mål for KS’ og kommunenes og fylkeskommunenes arbeid frem 
mot 2020. Helt avgjørende for å nå målene om økt digitalisering er at vi innad i sektoren samarbeider og 
samordner innsatsen. Et viktig delmål for en mer samordnet kommunal sektor er å etablere digitale 
fellesløsninger. Å finansiere disse er hovedformålet med den nye finansieringsordningen. 
 
Sammen med KommIT-rådet har KS det siste halvåret arbeidet med å få på plass en slik 
finansieringsordning. Hovedstyret2 i KS har gitt sin tilslutning til å invitere alle kommuner og 
fylkeskommuner til bidra med et engangsbeløp. Saken ble behandlet 15. august. Finansieringsordningen 
er også behandlet i fylkesrådmannskollegiet og en rekke fylkesstyrer og rådmannsutvalg3. 
 
Det har vært og er en god dialog om ordningen mellom kommunal sektor og staten. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet (KMD) har signalisert at de vil bidra med 125 millioner kroner fordelt over 
to år, forutsatt at kommunal sektor bidrar med minst like mye. KS vil bidra med inntil 40 millioner kroner. 
Storbynettverket og de ti største kommunene har signalisert at de vil bidra med til sammen 35 millioner 
kroner. 
 
For å etablere ordningen, og for å utløse midlene fra KMD, er det nødvendig at vi reiser tilstrekkelig 
kapital. KS inviterer derfor alle sine medlemmer til å delta med et engangsbeløp på henholdsvis 20 kroner 
per innbygger for kommuner og 5 kroner per innbygger for fylkeskommuner. Hvis alle kommuner og 
fylkeskommuner blir med, vil ordningen disponere ca. 250 millioner kroner.  
 
Hvorfor bør din kommune bli med? 
Formålet med ordningen er å utvikle flere nye felles digitale løsninger for kommunal sektor. Ved å utvikle 
løsninger sammen, får vi bedre kvalitet og lavere pris på det som utvikles. En annen fordel er at mange vil 
stå sammen om videreutviklingen og forvaltningen, noe som vil forlenge levetiden til løsningene. 
 
Dette er også en mulighet for kommunal sektor å vise at vi står sammen om digitalisering, og at vi 
fremover vil ta en ny og sterkere rolle i samarbeidet med leverandører og staten. Vi er avhengige av at 
flest mulig bidrar med engangssummen neste år for å utløse alle midlene fra KMD. Det vil gi ordningen 
nødvendig kapital slik at den blir kraftfull og bærekraftig. 
 
Når din kommune har bidratt med engangssummen, vil dere få tilgang til alle løsningene som blir utviklet 
gjennom ordningen. Det er opp til hver enkelt hvilke løsninger man vil ta i bruk. 

                                                           
1
 Lenke til Digitaliseringsstrategien for kommuner og fylkeskommuner 

2
 Lenke til Sak 17/39 Finansiering og organisering av felles kommunale digitaliseringsprosjekter  

3
 Lenke til Saksunderlaget til fylkesvise rådmannsutvalg, fylkesstyrer og fylkesrådmannskollegiet  

http://www.ks.no/digi
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/KS/AgendaItems/Details/233144
http://www.ks.no/contentassets/96c57de1cadc41469b112971745d0960/saksunderlag-til-utvalgsbehandling.pdf
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Hvordan fungerer ordningen? 
Når ordningen er etablert, skal den være selvfinansierende. Det vil si at utbetalinger fra 
finansieringsordningen til felles kommunale digitaliseringsprosjekter skal tilbakeføres når løsningene tas i 
bruk.  De kommunene og fylkeskommunene som tar løsningen i bruk, vil dele på denne kostnaden. På 
denne måten fordeles finansieringsansvaret og -byrden på et fellesskap, samtidig som det opprettholdes 
kapital i finansieringsordningen til utvikling av nye fellesløsninger. 
 
Tildelingen fra KMD forutsetter at ordningen følger disse overordnede prinsippene:  

 Ordningen skal finansiere utviklingen av felles digitaliseringsprosjekter i kommunal sektor. 

 Ordningen skal forvaltes av KS. 

 Prosjekter som kvalifiserer til ordningen, vil behandles og prioriteres av KommIT-rådet og skal 

være til nytte for alle kommuner og/eller fylkeskommuner. 

 Utviklingskostnadene som ordningen finansierer, skal tilbakebetales når løsningene tas i bruk. 

 Ordningen skal være selvfinansierende og bærekraftig etter selve etableringen. 

 Løsninger som er utviklet med finansiering fra ordningen, kan kun tas i bruk av kommuner og 

fylkeskommuner som har bidratt med et engangsbeløp. 

 

Målet er at ordningen skal være på plass i løpet av høsten og virke fullt ut i 2018, og vi er i gang med å 
utrede hvordan den skal fungere i praksis. Dette skjer i samarbeid med fagpersoner og rådmenn fra både 
fylkeskommuner og små og store kommuner. 
 
Det samlede finansielle behovet etter 2017/2018 er i dag vanskelig å anslå. Derfor vil KS, sammen med 

medlemmene og KommIT-rådet, gjennomføre årlige vurderinger og evalueringer av ordningen. I tillegg vil 

KS opprettholde et interessepolitisk trykk mot staten for å sikre statlig medvirkning og utvikling av 

virkemidler som sikrer økt gjennomføringskraft og styrket digitalisering i hele offentlig sektor. 

Et mer detaljert prinsippnotat4 for ordningen er vedlagt. 

 

Vi ber om tilbakemelding innen 20. desember 
Jo flere kommuner og fylkeskommuner som deltar, jo bedre vil ordningen fungere og gi resultater for den 
enkelte kommune og sektoren vår samlet. Vi håper derfor at din kommune vil gå inn med den nødvendige 
startkapitalen. Vi antar og er forberedt på at de aller fleste må ta beslutningen om å delta i ordningen i 
løpet av høsten, slik at engangssummen kan legges inn i budsjettet for 2018.  
 
Vi ber dere om å behandle saken så snart som mulig, senest innen 20. desember, og gi oss en 
tilbakemelding til hallvard.hoen@ks.no når dere har gjort endelig vedtak. 
 
Har dere innspill? 
Dersom du eller noen andre i din kommune trenger mer informasjon, har innspill eller ønsker å bidra i 
arbeidet, ta gjerne kontakt med oss på e-post hallvard.hoen@ks.no. 
 
 
Med hilsen 
  
Gunn Marit Helgesen 
Styreleder        Lasse Hansen 
         Administrerende direktør 

                                                           
4
 Lenke til prinsippnotat 

http://www.ks.no/contentassets/96c57de1cadc41469b112971745d0960/okt-digitalisering-i-kommunal-sektor---prinsippnotat.pdf

