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ØKT DIGITALISERING I KOMMUNAL SEKTOR - DELTAKELSE I FINANSIERINGSORDNINGEN 
FOR DIGITALISERINGSPROSJEKTER  
 
 
Vedlegg: 

 Brev fra KS - invitasjon til å delta i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter 

 Prinsippnotat - ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for 
kommuner og fylkeskommuner 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 Digitaliseringsstrategien for kommuner og fylkeskommuner 

 Felles digitaliseringsstrategi for Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune 
 
Sammendrag: 
KS har sendt brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner der de ber sine medlemmer 

forplikte seg til å bidra med et engangsbeløp basert på innbyggertall til en ny ordning for 

finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner. 

Rådmannens innstilling er at kommunestyret vedtar dette og at virkningen innarbeides i 

kommunens budsjett for 2018. 

Saksutredning: 
Hovedstyret til KS vedtok i 2015 å styrke sitt interessepolitiske og strategiske arbeid på 

digitaliseringsområdet. Samtidig ble det besluttet å etablere et digitaliseringsråd, KommIT – 

rådet, som skal være et rådgivende utvalg for KS innen digitalisering.  

Digitaliseringsstrategien for kommuner og fylkeskommuner for 2017 -2020 setter retning for 

kommunenes og fylkeskommunenes arbeid fram mot 2020. Helt avgjørende for å nå målene 

om økt digitalisering er at kommunesektoren samarbeider og samordner innsatsen. En 

forutsetning for og lykkes er at det utvikles felles digitale løsninger av nytte for hele 

kommunesektoren. 

KommIT-rådet har prioritert felles kommunale prosjekter som utvikler løsninger som kan tas 

i bruk av alle kommuner/fylkeskommuner. Eksempler på felles prosjekter som det nå jobbes 

med løsninger for er digitale innbyggertjenester innen helse, sosial og barnevern.  

Det er viktig med tilstrekkelig og forutsigbar finansiering som gir rom for utvikling av de 

nødvendige og prioriterte løsningene. Derfor har KS, sammen med KommIT-rådet, det siste 

året arbeidet med å etablere en finansieringsordning for felles kommunale 

digitaliseringsprosjekter av nasjonal betydning. 



Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og KS har så langt forpliktet seg til å 

bidra til ordningen med henholdsvis 25 millioner kroner og inntil 40 millioner kroner. 

Storbynettverket og de 10 største kommunene har også gitt sin tilslutning til ordningen med 

35 millioner kroner. KMD tar sikte på å bidra med ytterligere 100 millioner kroner i 2018. 

For å etablere ordningen er det nødvendig at det reises nok kapital. Basert på vedtaket i 

hovedstyret til KS i august 2017 inviterer KS derfor nå alle sine medlemmer til å delta med et 

engangsbeløp på henholdsvis 20 kroner per innbygger for kommuner og 5 kroner per 

innbygger for fylkeskommuner. Dette vil bidra til at det totale bidraget for kommunal sektor 

tilsvarer det totale bidraget fra KMD.   

For kommunene i 3-1-samarbeidet utgjør dette som følger (med utgangspunkt i 

innbyggertall per 2.kvartal 2017): 

Kommune Innbyggere per 2.kvartal 2017 Sum 

Lillehammer 27 785 555 700 

Gausdal 6 193 123 860 

Øyer 5 084 101 680 

 
 
Vurdering: 
KS sitt rådgivende utvalg innen digitalisering, KommIT – rådet, har pekt på behovet for å 

styrke finansieringsgrunnlaget for felles digitale løsninger. Det er viktig å vurdere hvordan 

man best fordeler utviklingskostnadene for løsninger som er ment for hele kommunal 

sektor. For å sikre nødvendig fremdrift i prosjektene har det ofte blitt slik at initiativtakerne 

tar kostnadene på vegne av fellesskapet. En ny finansieringsordning vil sørge for en bedre 

fordeling av kostnadene og bidra til at flere felles digitaliseringsprosjekter for kommunal 

sektor gjennomføres.  

De overordnede prinsippene for ordningen er som følger: 

- Ordningen skal gi mellomfinansiering til utvikling av felles digitale løsninger for 

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 gjennom en tilknytningskostnad. 

- Ordningen skal være selvfinansierende og bærekraftig etter selve etableringen.  

- Løsninger utviklet med finansiering av ordningen kan kun tas i bruk av dem som har 

bidratt med midler. 

Dersom kommunen ikke har betalt inn sin andel til ordningen må denne betales før de kan 

ta i bruk den kommunale fellesløsningen. 



Gausdal, Lillehammer og Øyer kommune vedtok felles digitaliseringsstrategi i januar 2017. 

Vedtatt digitaliseringsstrategi gir tydelige føringer for at kommunene i Lillehammer-

regionen skal være i forkant når det gjelder digitalisering. Bruk av nasjonale 

felleskomponenter er en av strategiene som ligger til grunn for digitaliseringsarbeidet. Det 

bidrar til å øke kvaliteten på tjenestene våre og samtidig reduseres kostnaden ved 

etablering og drift av gode tjenester fordi vi kan ta i bruk løsninger som er utviklet for 

kommunesektoren som helhet og slipper å ta utviklingskostnadene selv. 

Helhetlige, standardiserte løsninger for kommunal sektor krever et samarbeid mellom alle 

parter. Flere kommuner, og da særlig de største kommunene, bidrar allerede med vesentlig 

finansiering av felles nasjonale prosjekter.  Nå har i tillegg KS og KMD gitt sine bidrag inn i en 

slik finansieringsordning, noe som er veldig positivt for kommunal sektor. Rådmannen 

mener det derfor er rimelig at Øyer kommune tar sin del av kostnadene ved å utvikle de 

felles løsningene. 

 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Øyer kommune vedtar bidrag til finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter med 20 
kroner per innbygger. Kostnaden på 101.680 kroner innarbeides i budsjett 2018. 
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