Før det fattes en endelig beslutning i saken vedrørende eventuell sammenslåing av DDØ og IKT-Agder
ønsker de tillitsvalgte (NITO, Delta og Fagforbundet) for de ansatte i DDØ å komme med følgende
informasjon og bekymringer til beslutningstakerne:
Omleggingskostnader
Det er ikke utarbeidet noen oversikt over hvor store omleggingskostnadene vil bli. Det eneste som så
langt er pekt på er omlegningskostnadene for sak/arkiv og ERP systemene. Disse beløper seg ifølge
PA-rapporten til rundt 7,5 Millioner. Dette omfatter imidlertid bare to av systemene som må legges
om, og det er heller ikke sett på hva omlegging av infrastruktur osv vil koste. Videre er det sagt at
omleggingskostnadene for sak/arkiv og ERP må dekkes av de fem DDØ-kommunene, og vi tror at
dette vil sette presedens for hvordan resten av omleggingskostnader skal dekkes. Hvor store de
totale omleggingskostnadene vil bli er altså ikke utredet.
Sentralisering
Ved å sentralisere en viktig funksjon som IKT reder man grunnen for, og legger føringer for
sentralisering av andre funksjoner. Slik som eksempelvis sak/arkiv, lønn, personal osv. Om dette er
en ønsket utvikling må kommunene og politikerne ta stilling til.
Lokal styring
Ved å slå sammen DDØ med IKT-Agder vil kommunene gi fra seg store deler av styringsretten for et
av de mest sentrale verktøyene i videre utvikling av kommunale tjenester (IKT).
I dag består DDØ av fem små kommuner som har stor innflytelse på hva som prioriteres og hvilke
IKT-løsninger som velges. Ved en sammenslåing vil det være minst 8 kommuner der Arendal vil være
klart størst i tillegg til at fylkeskommunen også vil være en stor part..
Kompetansearbeidsplasser
I planen for sammenslåing som foreligger er det ingen garanti eller intensjon om at det skal
opprettholdes arbeidsplasser i østregionen. Derimot søker man å sentralisere alle arbeidsplassene til
Arendal. Østregionen mister derfor mange kompetansearbeidsplasser som vanskelig lar seg erstatte.
Videreutvikling
De siste årene er det gjort en stor jobb med å sentralisere og konsolidere samt fornye IKTinfrastrukturen i DDØ-kommunene. Dette arbeidet ferdigstilles i disse dager, og gjør DDØkommunene i stand til å drive videreutvikling i et høyere tempo enn tidligere, samt introdusere nye
og bedre tjenester. Dersom det blir en sammenslåing vil mye av dette arbeidet måtte gjøres om igjen
for å harmoniseres med IKT-Agder. Dette kan igjen føre til at videreutvikling inne IKT og det som er
avhengig av IKT må skyves på i tid.
Samarbeid istedenfor sammenslåing
Mange av de fordelene man ser for seg ved en eventuell sammenslåing kan også oppnås ved
samarbeid mellom DDØ og IKT-Agder. Eksempler på dette er utveksling av kompetanse og erfaring,
samt innkjøp og avtaler om nye løsninger. Det gjøres allerede i dag felles avtaler rundt innkjøp med
både IKT-Agder og andre IKT-samarbeid på Sørlandet, og det er ikke noe i veien for at dette kan
gjøres i større grad slik de ansatte i DDØ ser det. Det er imidlertid ikke utredet samarbeid som et
alternativ til sammenslåing.
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