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SAKEN GJELDER: 
VEDTEKTER FOR IT-SAMARBEIDET MELLOM MELHUS KOMMUNE OG 
SKAUN KOMMUNE.  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 

1. Kommunestyret vedtar interkommunalt samarbeid etter Kommunelovens §27, der Melhus 

kommune og Skaun kommune er samarbeidskommuner. 

2. Kommunestyret vedtar samarbeidsavtale «Vedtekter for IT-samarbeidet mellom Melhus 
kommune og Skaun kommune». 

3. Det forutsettes likelydende vedtak i begge kommuner. 
 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
 
 
FELLES SAKSFRAMLEGG: 
 
Innledning. 
Kommuneloven regulerer tre ulike formelle samarbeidsordninger. Det er interkommunalt styre 
etter § 27, vertskommunesamarbeid etter kapittel 5 A og samkommunesamarbeid etter kapittel 5 
B. I tillegg er interkommunale selskaper regulert i en egen lov, lov om interkommunale selskaper av 
29. januar 1999 nr. 6. Ingen av disse organisasjonsformene åpner for statlig eller privat deltakelse. 
Kommunene kan også benytte seg av samarbeidsformer som ikke kun er forbeholdt kommunene. 
De kan for eksempel danne aksjeselskaper, foreninger og samvirkeforetak sammen slik også 
private rettssubjekter kan. 
 
Når det gjelder samarbeid om ikke-lovpålagte oppgaver, benyttes særlig følgende 
organisasjonsformer: 

 interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27 

 interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper 

 aksjeselskap etter aksjeloven 
 
Felles for alle disse organisasjonsformene er at de i utgangspunktet ikke kan benyttes til å 
samarbeide om lovpålagte oppgaver som omfatter offentlig myndighetsutøvelse, det vil si det å 
treffe vedtak som er bestemmende for privatpersoners rettigheter eller plikter. 
Det kan ligge mange motiver bak det å inngå et interkommunalt samarbeid. Motiver som ofte 
trekkes frem, er: 

 strategi for å være mindre sårbar og overleve som egen kommune 

 muligheter for bedre ressursutnyttelse gjennom stordriftsfordeler 

 muligheter for å tilegne seg nødvendig kompetanse 

 økt kvalitet på tjenester 

 økt mulighet for å gjennomføre større statlig initierte reformer 

 større potensial for interessehevding utad og for å styrke regionen 

 fremme viktige saker for egen kommune 



 avlaste den enkelte kommunen 

 kostnadsfordeling 

 mer demokratisk enn å la private utføre oppgavene 
 
§ 27 gir hjemmel for å etablere et interkommunalt samarbeidsorgan i form av et styre. 
Samarbeidsformen er lite regulert i loven, all reguleringen er samlet i én paragraf. To eller flere 
kommuner og/eller fylkeskommuner kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver. 
Avgjørelsen om å opprette et slikt styre anses å ha så vidtrekkende konsekvenser både av politisk, 
økonomisk og administrativ art at den må treffes av kommunestyret selv uten adgang til å delegere. 
 
Det skal fastsettes vedtekter om blant annet området for styrets virksomhet. Hverken staten eller 
private kan delta i et slikt samarbeid. Adgangen til å gi myndighet til styret er begrenset til å treffe 
avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. Et interkommunalt styre kan i 
utgangspunktet ikke tildeles myndighet til å treffe vedtak som innebærer offentlig 
myndighetsutøvelse, med mindre dette knytter seg direkte til driften og organiseringen av 
samarbeidet, for eksempel å ansette folk eller treffe andre avgjørelser i personalsaker. Hvis det er 
aktuelt å tildele styret slik myndighet utover dette, må det reguleres i særlov. Loven regulerer ikke 
spørsmålet om styret er et eget rettssubjekt eller ikke. Dette må avgjøres helt konkret for den 
enkelte virksomheten. 
 
Bakgrunn - Interkommunalt samarbeid innen IT mellom kommunene Melhus og Skaun 
 
Bakgrunnen for utredningen er Melhus kommunestyres sak 118/16 «Økonomi og handlingsplan 
2017-2020», hvor rådmannen ble bedt om å utrede mulige områder som det kan etableres 
interkommunalt samarbeid innenfor. 
 «Melhus kommune har i dag interkommunalt samarbeid på en del områder. Kommunestyret 
mener at man kan se for seg muligheten for ytterligere interkommunalt samarbeid på flere 
områder, både for å bedre tjenestetilbudet og redusere kommunens driftskostnader. 
Rådmannen bes utrede mulige områder som det kan etableres interkommunalt samarbeid 
innenfor.» 
 
Utover dette har det vært møter mellom rådmennene i Melhus og Skaun kommune der det ble 
enighet om å utrede muligheten for IT-samarbeid mellom kommunene. 
 
Vedtak om investeringsmidler for samarbeidet ble vedtatt i begge kommuner under forutsetning 
om vedtak av samarbeid innen 01.07.2018. Skaun kommunestyre sak 79/17, og Melhus 
kommunestyre sak 2/18. 
 
Vedtaket i Skaun komunestyre sak 79/17: 
 

1. Skaun kommunestyre vedtar å bevilge 5 mill. kroner til IT investeringer knyttet til oppbygging av felles 
infrastruktur og grunnplattform mellom kommunene Melhus og Skaun. Bevilgningen fordeler seg med 2 
mill. kroner i 2018 og 3 mill. kroner i 2019.  

2. Bevilgningene for 2018 og 2019 innarbeides i 2018 og økonomiplan 2019-2021. 
3. Bevilgningen i punkt 1. forutsetter at begge kommuner innen 01.07.2018 gjør vedtak om å etablere felles 

interkommunalt IT-samarbeid etter Kommunelovens §27. 

Vedtaket i Melhus kommunestyre sak 2/18: 
 



1. Melhus kommunestyre bevilger 7 mill. kroner til IT investeringer knyttet til oppbygging av felles 
infrastruktur og grunnplattform mellom kommunene Melhus og Skaun. Bevilgningen fordeler seg med 3 
mill. kroner i 2018 og 4 mill. kroner i 2019.  

2. Bevilgningen for 2018 finansieres gjennom ubrukte lånemidler i kommunestyresakene, 77/11, 145/12, 
86/13 og 80/14. Investeringen for 2019 innarbeides i økonomiplanen for perioden 2019-2022.  

3. Bevilgningen i punkt 1. forutsetter at begge kommuner innen 01.07.2018 gjør vedtak om å 
etablere felles interkommunalt IT-samarbeid etter Kommunelovens §27. 

 
Formål 
 
Med bakgrunn i stadig økende krav til effektiv og god tjenesteleveranse til innbyggerne, må 
IT-løsninger i sterkere grad støtte oppunder den digitale utviklingen i samfunnet. Digitalisering vil 
fremover innebære større grad av innovasjon og kreve mer gjennomgripende endringer. Sentralt i 
dette ligger leveranse av løsninger som møter innbyggernes forventninger om digitale tjenester.  
 
Formålet er å etablere et forpliktende samarbeid mellom kommunene Melhus og Skaun som sikrer 
grunnlaget for å møte den teknologiske utviklingen på en effektiv og robust måte. Et større faglig 
miljø har bedre betingelser for å imøtekomme ulike behov i kommunene, og ikke minst vil det 
bedre kunne understøtte tjenesteutviklingen i de ulike tjenesteområdene. Dette gir et attraktivt 
fagmiljø med mulighet for å fremme spesialisering, og et godt utgangspunkt for å utvikle og 
digitalisere tjenesteområdene i tråd med nasjonale føringer. Samtidig reduseres sårbarheten ved at 
det vil være flere fagpersoner å spille på både ved ferieavvikling og sykefravær. 
 
En etablering av et samarbeid vil gi stordriftsfordeler for kommunene. Ved å satse på en solid felles 
teknisk plattform med standardiserte løsninger, vil for eksempel innføring av nye systemer i begge 
kommunene kunne gjøres en gang istedenfor dobbelt opp som kommunene så langt har gjort. 
Dette resulterer i en svært rasjonell drift der det frigjøres ressurser til andre oppgaver.  
 
Et konkret område der kommunene står overfor store utfordringer i framtida er helse- og 
omsorgssektoren. Her er det pekt på at velferdsteknologi er et satsningsområde for å styrke 
innbyggernes mulighet til å mestre liv og helse, bidra til at flere kan bo lenger hjemme, og mer 
effektiv bruk av ressursene i helse- og omsorgstjenesten. Med felles plattform og samarbeid vil 
velferdsteknologi kunne tas i bruk på en standardisert måte på tvers av deltagerkommunene, og gi 
mulighet for god ressursutnyttelse.  
 
Gjennom et IT-samarbeid ønsker Melhus kommune og Skaun kommune å gi: 
 

- Bedre kvalitet og tilgjengelighet på IT-tjenestene (internt i tjenesteproduksjon og eksternt 
mot innbyggere og næringsliv) 

- God digital samhandling  
- Økt kompetanse og ressurser 
- Redusert sårbarhet 
- Gevinstrealisering gjennom digitalisering og teknologisk utvikling 
- Begrenset økning av IT-kostnader (etter etableringsfasen) 

 
Prosess 
Med dagens krav til digitalisering og effektiv tjenesteutnyttelse, har en tatt utgangspunkt i at 
IT-avdelingene ved å samarbeide vil kunne bidra til å understøtte tjenesteproduksjonen i begge 
kommuner på en langt mer effektiv måte, og med høyere kvalitet enn i dag. Samtidig vil dette gi 
muligheter for å frigi ressurser for raskere å kunne få på plass digitalisering av tjenesteområdene. 
 



Det har vært gjennomført flere møter mellom rådmenn og administrasjon i Melhus kommune og 
Skaun kommune, hvor tillitsvalgte har deltatt på orienteringsmøter.  
Arbeidsmøter har resultert i «Utredning av IT-samarbeid mellom Melhus og Skaun kommune» 
som er fremlagt som saksdokument 1. og «Vedtekter for IT-samarbeidet mellom Melhus 
kommune og Skaun kommune» som saksdokument 2. Utredningen beskriver dagens 
utfordringsbilde, og skisserer hvordan samarbeidet kan legges opp, og grunnlaget for investering til 
en felles teknisk plattform for det interkommunale samarbeidet på IT-området (jfr. pkt 7 i 
Utredning av IT-samarbeid).  
 
Vedtektene beskriver rettslige forutsetninger, mål for samarbeidet, oppgaver og leveranser som 
omfattes av samarbeidet, styring, ledelse og organisering, rammer for økonomi og momenter for 
kommunal regnskapsstandard nr. 12. 
 
Nasjonale føringer og erfaringer 
Stortingsmelding 27; «Digital agenda for Norge», presenterer regjeringens overordnede politikk for 
hvordan vi i Norge kan utnytte IT til samfunnets beste. Det pekes her på utviklingstrekk, 
utfordringer, den digitale tilstanden og hvilke grep som skal bidra til at det offentlige skal oppleves 
som brukerrettet og forvaltningen mer effektiv. Bak målsettingene for enklere hverdag og økt 
produktivitet, ligger følgende hovedprioriteringer; brukeren i sentrum, effektiv digitalisering av 
offentlig sektor, IT som innsatsfaktor for innovasjon og produktivitet, styrket digital kompetanse 
og deltakelse, godt personvern og god informasjonssikkerhet.  
 
IT er et tjenesteområde der det foreligger bred erfaring med interkommunalt samarbeid, og KS har 
gjennom FoU-prosjekt engasjert PwC til å kartlegge, vurdere og gi anbefaling for IT-samarbeid og 
styringsmodeller for disse. Det finnes rundt 40 interkommunale IT-samarbeid i Norge med 
formelt etablerte driftsenheter. Her er de viktigste faktorene for etablering av samarbeid økonomi 
og langsiktige investeringer, kvalitet og tilgjengelighet, samt kompetanse og ressurser.  
 
Rapporten peker på at fremtidens IT-samarbeid er avhengig av strategisk beslutningsmyndighet i 
styringen, koordinering ut fra et helhetsperspektiv på kommuneorganisasjon og lokalsamfunn, og 
at den kommunale ledelsen har god innsikt i teknologisk utvikling. Rapporten anbefaler derfor at et 
IT-samarbeid mellom kommuner bør styres gjennom rådmennene, og at det etableres et samarbeid 
etter kommunelovens §27, med et styre bestående av rådmenn. 
 
Innholdet i rapporten gir god bakgrunn og verdi for videreutvikling av interkommunale 
IT-samarbeid og for digitaliseringen i den enkelte kommune. Dette er aspekter som er tatt inn som 
et sentralt bidrag i denne utredningen. 
 
Rettslig grunnlag 
I utredningsdokumentet er det foreslått at samarbeidet om drift av felles IT-tjenester anbefales 
inngått med hjemmel i kommunelovens §27, med rådmenn i styret (ref. vedlegg KS FoU-prosjekt 
nr. 144016).  
 
Bestemmelsene i § 27 i kommuneloven innebærer at to eller flere kommuner kan opprette et eget 
styre til løsning av fellesoppgaver. Til et slikt styre kan kommunestyret selv gi myndighet til å treffe 
avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering. 
 
Vedtektene for styret skal inneholde bestemmelser om styrets sammensetning og hvordan det 
utpekes, området for styrets virksomhet, om deltakerkommunene skal gjøre innskudd til 
virksomheten, om styre gis myndighet til å ta opp lån eller pådra deltakerne evt. andre økonomiske 
forpliktelser. 



 
Melhus kommune er samarbeidets hovedkontorkommune. 
 
Fordeling av utgifter 
 
Drift  
Budsjett og regnskap for samarbeidet reguleres av budsjett og regnskapsforskriftene, samt 
regnskapsstandard nr. 12: Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven-regnskapsmessige 
problemstillinger. 
 
Etter §13 i budsjettforskriften skal den økonomiske rammen for samarbeidets virksomhet inngå i 
årsbudsjettet til den kommunen hvor samarbeidet har sitt hovedkontor. IT-leder for samarbeidet 
fremmer forslag til styret, som vedtar fordeling av den økonomiske rammen sammen med 
overføring fra deltakende kommune. Styret skal også påse at det etableres rutiner for 
økonomistyringa.  
 
Styrets myndighet til å vedta samarbeidets regnskap, strekker seg til å gjelde tilsvarende det fordelte 
budsjettet. Etter regnskapsforskriften skal samarbeidets regnskap inngå i hovedkontorkommunens 
regnskap. 
 
Gjennom etableringsprosjektet, samt samarbeidets virksomhet i 2018, skal det arbeides med 
forslag til budsjettmodell og rammer for drift i budsjettåret 2019. 
 
Innsatsfaktorer. 
Ansatte: 
De ansatte er tilsatt i hver sin kommune. Styret og IT-leder har ansvar for prioriteringer og 
ressursbruk i samarbeidet. 
 
Inn i samarbeidet stiller kommunene med følgende bemanning: 

- Melhus kommune 6,0 årsverk + lærling. 

- Skaun kommune 4,75 årsverk. 
 
Alle ansatte beholder sin individuelle lønn og rettigheter. 
 
Lokalisering 
Samarbeidet lokaliseres i utgangspunktet med kontor, driftsplasser og datarom i begge kommuner, 
som i dag. Begge kommuner må i tillegg etablerere 1-2 kontorplasser som disponeres etter behov 
av IT-medarbeidere i samarbeidet.  Etter etableringsperioden vil det være naturlig å evaluere 
hvilken lokalisering som sikrer best og mest hensiktsmessig lokasjon i forhold til driften som 
helhet. Samarbeidet skal sørge for størst mulig likhet i kvalitet og tilgjengelighet uavhengig av 
geografisk lokalisering. 
 
Programportefølje og kontrakter 
All programvare inngår som utgangspunkt i samarbeidet. Programvare som er regulert i avtaler 
mellom hver enkelt kommune mot respektive leverandører, må avsjekkes mot krav/behov for 
eventuell nye avtaleinngåelser. 
 
Samarbeidet skal yte IT-driftstjenester og håndtere avtaler med underleverandører på vegne av 
kommunene. Samarbeidets tjenesteportefølje skal utarbeides og beskrives nærmere i en 
tjenestekatalog. Styret i samarbeidet vedtar utarbeidelse og endringer i tjenestekatalogen. 
 



Maskinvare 
Eksisterende anleggsmidler inngår i samarbeidet. Dette gjelder det utstyr som i dag er i drift, og 
som anses som kvalifisert til gjenbruk i ny driftsplattform. Samarbeidet disponerer de eksisterende 
anleggsmidlene, men eierforholdet er uendret. 
 
Etablering, investering og drift 
Økonomisk fordeling av etablering-, investerings- og driftskostnader i samarbeidet fordeles etter 
følgende modell: 

- 50% lik fordeling som basiskostnad 

- 50% fordelt etter folketall i kommunene basert på SSB sin statistikk per 01.01.18. 
 
Økonomisk vurdering 
I hvilken grad teknologi bidrar til utførelse av lovpålagte kommunale tjenester vises ikke i budsjett 
og regnskap. Utfordringen med beregning av kost/nytte og gevinster gjør det nødvendig å se 
utvikling av samarbeidet i sammenheng med utvikling av andre tjenesteområder.  
 
Etablering av felles IT-samarbeid vil medføre en etablerings-/investeringskostnad 
(«pukkelkostnad») for å legge grunnlaget for en moderne og fremtidsrettet plattform. Isolert sett vil 
IT på veien mot digitalisering, uansett samarbeid eller ikke, være en kostnadsdriver. Et samarbeid 
vil imidlertid raskere gi gevinst, redusere sårbarhet, bedre kunne imøtekomme den teknologiske 
utviklingen og gjøre tjenesteområdene bedre rustet til den forventede digitale tjenesteleveransen. 
Samarbeidet bør ha mulighet for langsiktig økonomisk planlegging og langsiktige investeringer. 
 
Det er i vedlegget «Utredning av interkommunalt IT-samarbeid mellom Melhus kommune og 
Skaun kommune» belyst mulige tekniske tilnærminger for samarbeidet. Anbefalingen er å gå for 
den mest omfattende modellen, da denne er en forutsetning for å få hentet ut alle ønskede 
gevinster i størst mulig grad: 

- Oppdatert, framtidsrettet og enklere utvidbar plattform  

- Redusering i utgifter mot leverandører (totalt antall installasjoner tilnærmet halveres) 

- Enklere og mer effektiv drift 

- Frigjøring av ressurser til digitalisering og utvikling 

- Større potensial for kompetanseheving 

- Fullstendig gjennomgang og opprydding i gamle data 
 
Kostnadene knyttet til oppbygging av felles infrastruktur og grunnplattform, estimert til 12 
millioner eks. mva., fordeles i henhold til modellen slik det fremgår av tabellen under.  
 

Kommune 2018 2019 Sum 

Skaun 2 000 000 3 000 000 5 000 000 

Melhus 3.000 000 4 000 000 7 000 000 

Sum 5 000 000 7 000 000 12 000 000 

 
Av disse 12 millionene går 6,7 millioner til hardware-kjøp, mens resterende 5,3 millioner er avsatt 
til nødvendig ekstern bistand i størrelsesorden ca. 5000 timer for å få realisert løsningen. 
IT-avdelingene vil også ha en betydelig egeninnsats i denne perioden for å få løsningen på plass. 
 
Etablering av samarbeid krever god og nøye planlegging, og mye av første halvdel av 2018 vil 
derfor gå med til organisatorisk og teknisk planlegging. Det gjør at tyngden av 
etablerings-/investeringskostnader først vil antas å få virkning høst 2018 og i 2019. 
 



 
ØKONOMISK VURDERING: 

 Denne skal inneholde: 

- i samsvar med budsjett (oppgi kontostreng) 
o hvis ikke; hvordan finansiere 

- finansieringsplan 

- evt. kapitalkostnader 

- får saken konsekvenser for andre enheters budsjett 
 
 
 
 


