
Referat fra møtet med Kommunernes Landsforbund (KL) og KombIT              
Fredag 20. mars 
 
(For detaljer: se egne presentasjonene fra KL og KombIT)  
 

 
                                                       Ken Rindsig, KL 

KL er kommunenes medlemsorganisasjon 
KL tilsvarer i stor grad Kommunenes Sentralforbund (KS) i Norge. 
 
KL har disse generelle ansvarsområdene 

 Arbedsgivervirksomhet 

 Interesseivaretagelse 

 Konsulentvirkomhet 
 
Status digitalisering kommunal sektor: 
Strukturreform fra en digital synsvinkel – flytte oppgaver (stat-region-kommune) 

 Viktig: 
o Snakk sammen 
o Utvikling ikke så mye 
o Sikker drift og konsolidering (NB!) 

 
Husk at det i kommunesektoren var en IKT monopolist (KMD) som ble solgt ut etter 
kommunereformen, disse har fortsatt en sentral rolle som hovedleveandør. 
 
Strukturelt press: 

 Rekrutteringsvanskeligheter pga personell som går av med pensjon 

 Færre, større og sterkere 

 Forventninger til servicenivå samt endring i demografi medfører økt etterspørsel 



 
En del av løsningen er digitalisering som skal gi større/bedre: 

 Effektivisering 

 Styring 

 Service 
 
Digitalisering i kommunene gjøres i hver enkelt kommune, i fellesskap i kommunene, eller 
som felles offentlig prosjekt.  
 
Felles strategier utarbeidet i perioden 2010-2013 – se presentasjonen 
 
Det at det utarbeides fellesoffentlige digitaliseringsstrategier er et grep i seg selv. 
Nåværende strategi er den fjerde i rekken og gjelder årene 2011-2015. Hensikten er å sikre 
en mest mulig samordnet digitalisering av offentlig sektor. Den første strategien kom i 2001, 
og strategi for 2016-2020 er under utarbeidelse. 
 
Strategiene er utarbeidet som et samarbeid mellom Regjeringen, Kommunene (KL) og 
Danske regioner. Det er lang tradisjon for samarbeid som sikrer forankring av både 
utforming og gjennomføring av politikken mellom Regjeringen, Kommunenes landsforbund 
og Danske Regioner viser en. 
 
Det er Regjeringen og Folketinget som vedtar lover og de økonomiske rammene for 
gjennomføring av politikken. Men finansiering av tiltakene i den fellesoffentlige strategien 
avtales i de årlige økonomiforhandlingene mellom Regjeringen, KL og Danske regioner.  
 
Alle tiltakene i den fellesoffentlige digitaliseringsstrategien som gjelder kommunene og 
regionene finansieres gjennom disse avtalene. 70% av de totale offentlige utgiftene i 
Danmark kommer i kommunene og regionene (50% i kommunene). Det er lang tradisjon for 
at økonomien på lokalt og regionalt hold styres gjennom avtaler mellom regjeringen, KL og 
Danske regioner. 
 
Økonomiavtalene som inngås mellom regjeringen, KL og Danske regioner er ikke juridisk 
bindende for de enkelte kommuner og regioner, men KL og Danske Regioner skal sikre at 
kommuner og regioner etterlever avtalene. 
 
Den fellesoffentlige digitaliseringsstrategien innholdt 60 prosjekter i perioden 2011-2015 
 
Prinsipper for anskaffelse:  

 Fellesoffentlig finansieres kollektivt 

 Felleskommunalt gjennomføres gjennom Kombit 

 Alt annet den enkelte kommunes ansvar 
 
Status digitalisering: 

 I all hovedsak går det bra 
 
Målsetting: 

 80% selvbetjening – selve transaksjonen 



 50% informasjonshenvendelser - spørsmål 
 
 
Besparelser: 2 mia i løpet av 2015 en politisk beslutning – ligger an til 1,2 milliarder ved 
utløpet av 2015 og litt over 2 milliarder ved utgangen av 2017. 
 
 
 

Kommunernes it-fællesskab KOMBIT 
Poul Ditlev Christiansen 
 
KombIT sin misjon er å samle kommunene om felles IKT-løsninger. Det er et mål å styrke 
kommunenes forhandlingskraft, styre digitaliseringsprosjekter bedre, fremme 
standardisering og styrke konkurransen om kommunale IKT-kontrakter. 
 

 
                      Poul Ditlev Christiansen 

Kombit et utspring av KMD (tidl. Kommunedata): 
 

 Forhandlingsmakt 

 Styre digitaliseringsprosjekter 

 Fremme standardisering 

 Styrke konkurransen 
 
De fleste prosjekter kommer fra KL 
Samler kommuner til felles forståelse 
Kombit utarbeider forespørsler 
Leverandørdialog 
 
KMD oppførte seg som en monopolist noe som ga store utfordringer (prisøkninger, 
kommunene måtte betale for å få tilgang til sine egne data) = vendor lock-in 
 



Kombit er innkjøper på vegne av kommunene, forvalter avtale og system) 
 
Forankring hos kommunene har foregått ved innsalg – mye tid på dialog og å overbevise 
kommunene om å handle i felles interesse 
 
Kommuner er alltid med i Kombit sine prosjekter – forankring gjennom en felles 
prosjektmetodikk – kommunene betaler først når kommunene får løsningene sine. 
 
Ved større usikkerhet deltar kommunene ved å finansiere for prosjektet 
 
Arkitektur – hvorfor rammearkitektur: 
 
Etablere en serviceplattform mot leverandørenes systemer i regi av Kombit 
 
Mye penger i å få ryddet vekk ”kopi”-registre 
 
Tilsvarende plattform på tvers av kommuner.  Samtidig utvikles nye fagsystemer om skal 
være felles – forutsetning tilgang til felle grunndataregistre og støttesystemer. 
Serviceplattformen gir mulighet for å samordne integrasjonene som i dag finnes i hver 
kommune – og gjør at kommunene betaler en gang for integrasjonene fremfor at hver 
kommune gjør det hver for seg. 
 
Forutsetning at staten har et ryddig arkitekturlandskap 
Fremtiden for Kombit: 
Fire strategiske bølger: Handlingskraft, monopolbrudd, grunndata og markedet 
 
Kombit finansierer – kommunene betaler ned over x antall år (5-10) avhengig av antall 
kostnader. 


