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Saken gjelder: 
KS Debatthefte 2019 inneholder blant annet spørsmål knyttet til gjennomføringskraft i 
digitaliseringsarbeidet.  

Hvordan skape økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet? 

Kommuner og fylkeskommuner har oppfordret KS til å ta en sentral rolle i å prioritere og 
koordinere tiltak på digitaliseringsområdet. Særlig gjelder det koordinering mot statlig nivå, 
men også i arbeidet med felles utvikling av nasjonale løsninger. KS driver et omfattende 
utviklingsarbeid blant annet med støtte fra ulike ressursmiljøer i kommuner og 
fylkeskommuner. Opprettelsen av Kommit-rådet bidrar også til koordinering og utvikling. KS 
har etablert finansieringsordningen DigiFin for felles digitale løsninger.  
 
Både kompetanse og kapasitet er utfordringer for å lykkes i digitaliseringsarbeidet. Det 
samme er bedre samordning regionalt. Samtidig ønsker staten å kunne forholde seg til 
kommunal sektor på mer samlet vis særlig når det gjelder digitale tjenester på tvers av 
forvaltningsnivå. 
 
På denne bakgrunn spør KS hvordan organisasjonen kan være god utviklingspartner, og 
hvordan solid forankring kan sikres. Er det ønskelig at KS gis et mer formelt mandat fra sine 
medlemmer på digitaliseringsområdet? 

KS spør – Rådmannsutvalget foreslår følgende svar: 

Spm. 1:  Hvordan kan KS best være en utviklingspartner for medlemmene på 
digitaliseringsområdet? 

 
KS bør drive utviklingsarbeid sammen med kommunene slik som i dag, men med større 
intensitet, f.eks nettverksbygging på tvers av og innenfor sektorer, ledersamlinger, ta initiativ 
til samarbeid, evaluering/forskning av ulike interkommunale samarbeidsformer, kurs mm. 

 

Spm. 2: Bør KS gis et mer formelt mandat på vegne av sine medlemmer på 
digitaliseringsområdet?  

 Hvilke områder er aktuelle og hvilke forutsetninger må en slik rolle hvile 
på? 

 
Gardermoregionen mener at KS bør ta en større rolle i den digitale utviklingen av 
kommunene. Gardermoregionen ønsker å signalisere at KS må videreutvikle og tydeliggjøre 
mulige roller med tilhørende mandater i tett dialog med kommunene, for senere formelle 
beslutninger. KS bør som en del av videre utredningsarbeid undersøke i hvilken grad Difi kan 
gis operativt og teknisk ansvar for digitaliseringen av kommunesektoren.  
 
Noen eksempler på områder hvor KS kan gis en rolle og mandat: 
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• Være bindeledd og aktiv partner opp mot statlige og andre offentlige aktører for å 
sikre en koordinert utvikling av felles systemer. 

• Være koordinerende ledd i å kommunisere/synliggjøre kommunenes behov opp mot 
leverandørmarkedet. 

Forslag til vedtak: 

Gardermoregionen oversender foreslåtte svar til KS. 


