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1 Bakgrunn 

På bakgrunn av tidligere utredninger og vedtak i styrende organer i IKT Agder IKS og gjennom 

eiernes vedtak om sammenslåing i bystyrer, kommunestyrer og fylkesting, igangsettes et prosjekt 

med sikte på etablering av IKT Agder.  

Selskapet skal etableres som et §27 samarbeid som eget juridisk selskap, og de to eksisterende 

samarbeidene skal flyttes inn i det nye selskapet (selskapsoverdragelse). Vedtektene til det nye 

selskapet er ferdigstilt og godkjent som en del av behandling av sammenslåingen.  

2 Oppdragets omfang 

2.1 Konkrete leveranser fra prosjektet 

Prosjektet skal levere følgende til 1.1.2018: 

 Et nytt selskap som er korrekt etablert formelt og juridisk 

 Styrende organer for det nye selskapet er etablert, bemannet og meldt inn i rette organer 

(som f.eks. Brønnøysundregistrene, KS, mm) 

 Plan for sammenslåing av infrastruktur mellom begge selskapene, inkludert synliggjøring av 

kortsiktige gevinster knyttet til dette. 

 Videre plan for integrasjonsprosessen 

 Overføring av ansatte til ny virksomhet 

I tillegg skal prosjektet legge til rette for etterfølgende prosjekter som bl.a. skal: 

 Etablere samarbeidsstrukturer mellom eierne og IKT Agder 

 Virksomhetsoverdragelse av Agder IKT driftssenter IKS og DDØ IKT til IKT Agder 

 Organisering og lokaliseringsstruktur av IKT Agder 

 Etablere/reetablere rutiner i IKT Agder (regnskap, personal, arkiv, mm) 

 Kontrakt overdragelser 

 Avvikling av de gamle selskapene 

Disse prosjektene forventes gjennomført første halvår 2018. 

3 Oppdragets rammebetingelser 

3.1 Tidsramme for oppdraget 

Prosjektets første fase forventes å startet umiddelbart, og være avsluttet ila januar 2018. 

Det forventes at nytt selskap er etablert fom 1/1-2018 med de styrende organer på plass. 

Etterfølgende prosjekter forventes oppstart fra januar 2018 og avsluttes senest 3 kvartal 2018. 

Viser til vedlagt plan.   

3.2 Kostnadsramme for oppdraget 

Det forventes ingen større kostnader i første fase av prosjektet annet en interne timer med mindre 

det leies inn eksterne for gjennomføring av prosjektet.  
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3.3 Andre rammebetingelser 

 Fusjon er ikke vanlig drift, men kommer i tillegg til den daglige driften av organisasjonen. 

 Prosjektstyret skal sikre at arbeidet med etablering av IKT Agder kan skje parallelt med at 

eierne får sin normale IKT-støtte fra henholdsvis IKT Agder IKS og DDØ 

 Kulturell samordning 

 Sette krav til kortsiktige gevinster 

 Mulighet til strategiske organisatoriske endringer 

 Sterkt lederskaps forankring fra begge selskapene 

 Beslutningsdyktig styre. (viktig at beslutninger tas) for å motvirke usikkerheten på grunn av 

mangelfull oversikt over alle konsekvenser.  

4 Forventninger til gjennomføringen av oppdraget 

Eierne har som oppdragsgiver følgende forventninger til gjennomføring av prosjektet: 

4.1 Forventninger til informasjon til eierne 

Eierne av den nye virksomheten skal holdes løpende orientert gjennom hele prosessen gjennom 

innkalte informasjonsmøter og gjennom nyhetsmeldinger. Dersom det oppstår behov for konkrete 

avklaringer kan prosjektstyret innkalle til eiermøte.  

4.2. Oppdragsorganisasjon og interessenter 

4.2.1 Oppdragsgiver 

Oppdragsgivere for prosjektet er styret for den nye virksomheten. 

4.2.2 Prosjektgruppe 

Prosjektgruppa som skal utføre arbeidet i prosjektet vil bestå av: 

 Rune Johansen(prosjektleder) 

 Ingunn Kilen Thommassen (juridisk) 

 Ebba Laabakk (økonomi) 

 Liv Ingjerd Byrkjeland (HR) 

 Ole Petter Skjævestad (rådmann) 

 Tillitsvalgt fra DDØ 

 Tillitsvalgt fra IKT Agder IKS 

 Enhetsleder DDØ  

5. Avslutning 

Prosjekt kan avsluttes når permanente styringsorgan, virksomhetsledelse og organisasjonsmodell er 

på plass. Eiermøte fatter dette vedtaket. 

 


