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Arendal 20. juli 2017 

 

Vurderinger av fordeler sammenslåing av IKT Agder og DDØ 

- Innspill fra IKT Agder 

 

Videre følger en oversikt over mulige gevinster ved en sammenslåing slik ledergruppen i IKT Agder 

vurderer situasjonen. Vurderingene er basert på den kunnskap vi pt sitter med om DDØ-samarbeidet 

både organisatorisk, teknisk. økonomisk og kompetansemessig. 

Kvalitative gevinster: 

 

- Større kapasitet: Fra IKT Agder ser vi i dag at større samarbeid har bedre kapasitet til å drive 

utvikling og innovasjon enn mindre samarbeid som ofte får all fokus på drift og brukerstøtte. 

Vi opplever at IKT Agder sitt miljø for utvikling av digitale tjenester kan bli enda større ved en 

sammenslåing, nettopp fordi «overskuddskapasiteten» ved effektivisering av drift kan 

kanaliseres over til denne typen oppgaver. Dette vil igjen komme eierne til gode i enda større 

grad fordi denne type løsninger ofte kjennetegnes av at en tjeneste utviklet for en kommune 

enkelt kan rulles ut til alle eierne. Dette gjelder i særdeles sett samarbeid der kommunene 

også har valgt samme fagsystemer. 

- Større teknisk IKT miljø: er en fordel både kompetansemessig og teknisk. Det er mulig å drifte 

mer effektivt og holde effektiv drift i egenregi lenger sammen enn samarbeidene står alene. 

Et samlet IKT miljø vil også i større grad kunne bygge og styrke kompetanse innenfor de 

områdene som er strategisk viktig for våre eiere. 

- Bedre tilrettelegging for interkommunalt samarbeid på tvers av eierne: De aller fleste 

samarbeid i dag støttes av IKT systemer. Dersom systemene ikke kan knyttes sammen, blir 

samarbeid vanskeligere og effekten som kan tas ut mindre. Ett samlet IKT miljø vil kunne 

tilrettelegge både for eksisterende samarbeid slik at disse kan gi enda større effekt enn i dag, 

og vil ikke minst øke mulighetene for samarbeid på nye områder. 

- Støtte Østre Agder samarbeidet: Kommunene som deltar i Østre Agder samarbeidet 

tilsvarer i dag eierne av de to samarbeidene. I tillegg er Aust-Agder fylkeskommune 

observatør i Østre Agder og en av eierne i IKT Agder. Et sammenslått selskap vil i 

større grad kunne støtte interkommunale samarbeid og initiativer i regi av Østre 

Agder. Dette gjelder i særdeles sett satsingen på eHelse, men også samarbeid 

innenfor Brannvesen, legevakt m.fl.  
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Økonomiske gevinster: 

 

- PA Consulting peker på en bemanningsjustering (reduksjon) tilsvarende mellom 5.000.000- 

6.000.000 kr som evt. kan tas ut som økonomisk gevinst eller reinvestere i IKT tjenestene 

(nye evt. øke kvalitet). 

- Estimert endring i brukerpris (IKT kostnaden pr bruker) reduksjon med ca 955.000 disse 

besparelsene estimeres med: 

o Felles infrastruktur (felles serverrom, internett, mm) reduksjon med ca 30 – 35 kr pr 

bruker. 

o Felles linjer til nåværende bygg (VGS og voksenopplæring, brann, mm) reduksjon 

med ca 10 – 15 kr pr bruker. 

o Felles telefoni tjenester (forutsetter at samarbeidet enes om telefonitjenester) 

reduksjon med ca 30 kr pr bruker.  

o Stordriftsfordeler fellessystemer (endring av kontrakt) reduksjon med ca 430.000 kr 

for IKT Agder sine eiere. 

- PA rapporten synliggjør en besparelse på pleie og omsorg system på ca 1,5 – 2.000.000 kr 

ved en felles regional kontrakt inngåelse. (Rapporten legger til grunn at Gerica videreføres). 

 

Samfunn/regionale gevinster: 

 

- Næringsutvikling for regionen: Et større samarbeid har potensial til å bygge et IKT miljø i 

regionen. Hvor miljøet vil være attraktivt å levere tjenester til og gi positiv utvikling for andre 

aktører som igjen vil gi en heving av IKT kompetansen. 

- Forbedring av service og tilstedeværelse: Med avdelingskontor og medarbeidere i Øst 

regionen vil responstid og utrykning til avdelinger/lokasjoner i denne delen av regionen 

forbedres betraktelig. eks (Tannhelse, VGS, brann, mm) 

- Tyngde i markedet: Jo større samarbeidet er når det skal anskaffes nye systemer og 

løsninger, jo større forhandlingsmakt har man og dermed bedre betingelser. Et nytt 

og større samarbeid vil i enda større grad være en spennende kunde og attraktiv 

partner for leverandører.  

 


