


Vil du være med så heng på!

#framtidskommuner

- jakten på forenkling og effektivisering



Værnesregionen 33 722 innbyggere 

Det er et betydelig samarbeid som 
er etablert med følgende volum: 

• 240 ansatte
• 13 enheter
• Ca. 300 millioner i brutto 

budsjett.

Formålet i intensjonsavtalen inngått i 2003:  

”Å  utvikle tettere samarbeid og samhandling, for å sikre 
et godt service og tjenestetilbud i regionen.”



Sammensmelting

▪ Felles domene /AD

▪ Fiber mellom kommunene

▪ Felles fagsystemer 
sak-arkiv / økonomi / lønn / barnevern/ Omsorg/ PPT  
/Helsestasjon / sosial / skole / barnehage med mer..

▪ Felles helpdesk  - IT-Hjelpa

▪ Felles portalløsning /intranett

▪ Felles kvalitetssystem

▪ Felles avtaler

▪ Felles innkjøp

Sammen er vi smartere !







Skape en ny kultur

• Vante roller endres

• Rutiner og arbeidsprosesser endres

• Sette kunden i fokus 

• Større profesjonalitet som driftsorganisasjon

• Oppetid er hellig

IT-organisasjonen skal levere til avtalt tid, med riktig kvalitet, 

med effektivitet og god økonomi



Etablerte tjenestesamarbeid

➢Lønn/Regnskap/Fakturering 

➢Skattoppkrever / Arbeidsgiverkontroll 

➢Barnevern 

➢PPT

➢NAV

➢Legevakt /DMS / Forvaltningskontor / Samfunnsmedisinsk enhet

➢Innkjøp 

➢IT

Utfordring at ikke alle er med på alt !



Hvis jeg fikk være statsminister for en dag…

Ville jeg:

• Slått sammen flere kommuner – (med tvang)

• Brukt gulrot og pisk for å fremme innovasjon og  
samhandling mellom offentlig og privat sektor

• Tilpasset lovverket for digital samhandling og 
innovasjon



Utfordringer 
▪ Forankring – politisk og administrativt

▪ Forpliktende samarbeidsavtaler

▪ Start med IKT – grunnmuren

▪ Lokalisering

▪ Kostnadselementene 
▪ overgangskostnader og fordeling

▪ Tydelig ledelse / beslutningseffektivitet

▪ Kulturforskjeller

▪ Involvering

«De største barrierene finnes internt i kommunene, 

og i mindre grad i ytre forhold eller rammebetingelser.»



Utfordringer

5 kommunestyrer -
regionråd 5 rådmenn - AU

Anbud felles 
løsninger

Kostnadsfordeling –
HJELPE MÆ !!

Prosjekter

Rapportering

Prosjekter

Prosjekter
Prosjekter

Prosjekter

Ny infrastruktur

Sikkerhet (GDPR)Rutiner

Integrasjoner

Rapportering

Kulturforskjeller

Beslutningsmyndighet

Involvering

Service / helpdesk

Krav fra omverden -
innbyggere/ næringsliv

INNOVASJON



Kostnadsfordeling

Forskjellige nøkler på de 
forskjellige tjenestesamarbeid

Hva skal dekkes på sentralt driftsbudsjett ? 
Hva skal kommunene dekke selv?



Hva har vi oppnådd?

• Styrket fagmiljø og kompetanse  

• Redusert sårbarhet og økt sikkerhet

• Sårbarhet

• Effektivisering

• Bedre kvalitet

• Økonomi – stordriftsfordeler

Gevinstpotensialet er større jo tettere og mer 
omfattende samarbeidet er.

Kommunesammenslåing ☺



Når alt er forandret..?

•Uber er verdens største taxi-selskap, men eier ingen kjøretøy.

•Facebook, verdens største mediehus, skaper intet innhold.

•AirBnB er verdens største formidler av overnatting, men eier ingen 

senger eller bygninger.

•Skype og WeChat er verdens største på telefoni, uten infrastruktur.

•Verdens raskest voksende bank har ingen penger (SocietyOne)

Aksepter at «i går» er veldig lenge siden!







Teknologien er ikke utfordringen, 

det er kultur som avgjør hvem som lykkes

Skate to where the puck is going, not where it is.
Wayne Gretzky



Fra nullfeilskultur til innovasjonskultur

I haven’t failed. I’ve just 
found 10,000 ways that
won’t work.

- Thomas Edison



Innovasjons-

LE
DEL
SE

Vi må tørre å satse på det ukjente –
løfte frem endringsagentene og ildsjelene –

de som skaper morgendagen

Mindre styring – mer ledelse

Ledere må skape kultur for endring 



Nå må ledere omstille seg          

.

Ledere må omstille seg og flytte fokus fra drift og stabilitet til forandring.

Digital transformasjon er ikke en IT-greie, det handler om mennesker, ledelse, kultur og organisering.





Framtida blir ulik fortida!

- og det vil aldri gå så sakte som det gjør i dag

Digital framtid


