82/20 Interkommunalt samarbeid innenfor rammen av IKT Agder for å styrke kommunal
digitalisering, samt fokus på datasikkerhet og kommunalt personvernansvar.

1. Arbeidet i Sikkerhetsforum og lokal oppfølging av personverndirektivet.
Daglig leder Rune Johansen i IKT Agder og kommunenes personvernombud Marte Aartun
innledet til en drøfting av Sikkerhetsforum og la fram referatet fra siste møte i dette forumet.
Dette følger referatet til medlemmene av Østre Agder rådmannsutvalg ettersom det ikke var
utsendt på forhånd.
I møtet la konstituert kommunedirektør i Grimstad kommune Olav Kavli fram en modell for
hvordan en kan se for seg IKT Agder integrering mot hver enkelt kommunes administrasjon
bør være.
Denne følger referatet som vedlegg.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg avvikler ordningen med et eget sikkerhetsforum.
Østre Agder legger til grunn at IKT Agder har det løpende ansvaret for eiernes
datasikkerhet.
Daglig leder rapporterer på datasikkerhet som på øvrige forhold til representantskapet.
Østre Agder rådmannsutvalg legger til grunn at personvernombudet ivaretar kommunenes
løpende GDPR-ansvar på kommunedirektørenes vegne. Når personvernombudet mener
kommuner bør melde avvik til Datatilsynet skjer dette etter en dialog med
kommunaldirektør i den enkelte kommune.
2. Forholdet til Ett digitalt Agder.
Det var en drøfting av hensiktsmessig rollefordeling mellom dette nivået og IKT Agder.
Prosjektmengden som løftes opp fra Ett digitalt Agder, RKG, «edA», etc er stor og det gir
utfordringer å implementere så mange enkeltprosjekt, som ikke er samordnet, med de andre
digitaliseringsprosjekt IKT Agder har ansvaret for på vegne av kommunene.
Leder av rådmannsutvalget pekte på at Ett digitalt Agder er en satsning for å kunne innta en
nasjonal lederrolle i digitaliseringen av kommunal sektor.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg erkjenner at det foreligger utfordringer knyttet til
samhandlingen mellom Ett digitalt Agder og IKT Agder. Dette må en arbeide sammen om

for å finne gode praktiske løsninger i utviklingsarbeidet.
3. Ny OFA avtale med økonomiske konsekvenser for kommunene i samarbeidet
Daglig leder Rune Johansen informerte om at ny avtale for linjeleie innebærer store
innsparinger for kommunene (trolig mer enn 20 mill.kr).
Videre arbeider IKT Agder med bakgrunn i styrets føringer for å redusere selskapets
driftskostnader. Også dette arbeidet kan komme til å innebærer kostnadsreduksjoner på over
20 mill. kr.
Vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg tar saken til orientering.
4. Dialog mellom rådmannsnivået og ledelsesnivå i IKT Agder
Østre Agder rådmannsutvalg forholder seg til styringsstrukturen for IKT Agder og legger til
grunn at formelle beslutninger knyttet til selskapets virksomhet ivaretas gjennom disse.
Vedtak
Dersom daglig leder ønsker en dialog på kommunaldirektørnivået i kommunene og
fylkeskommunen, så er Østre Agder rådmannsutvalg villig til å legge til rette for at han kan
møte i dette fora.
Kommunedirektør i Iveland og i Vennesla skal i slike tilfeller få anledning til å delta med
fulle rettigheter på linje med fylkesrådmannen eventuelt representant for denne.

03/21 Uttale fra informasjonssikkerhetsansvarlige i kommunene vedrørende behandlingsform og
vedtak i sak 82/20 vedrørende nedleggelse av sikkerhetsforum.
Vedtak mot en stemme – (mindretallet stemte for sekretariatets innstilling):
Østre Agder rådmannsutvalgs vedtak i sak 82/20 oppheves. Saken vedrørende sikkerhetsforum
henvises til behandling i eiermøtet til IKT Agder.

Uttalelse fra
informasjonssikkerhetsansvarlige
Den 02.12.2020 gjorde Østre Agder rådmannsutvalg slikt vedtak:
Østre Agder rådmannsutvalg avvikler ordningen med et eget
sikkerhetsforum. Østre Agder legger til grunn at IKT Agder har det løpende
ansvaret for eiernes datasikkerhet. Daglig leder rapporterer på
datasikkerhet som på øvrige forhold til representantskapet. Østre Agder
rådmannsutvalg legger til grunn at personvernombudet ivaretar
kommunenes løpende GDPR-ansvar på kommunedirektørenes vegne. Når
personvernombudet mener kommuner bør melde avvik til Datatilsynet
skjer dette etter en dialog med kommunaldirektør i den enkelte kommune.

De informasjonssikkerhetsansvarlige i Sikkerhetsforum, som representerer den
faglige, rådgivende ekspertisen ovenfor rådmanns/kommunedirektørnivå i alle de
8 kommunene og fylkeskommunen, ble meddelt dette vedtaket i etterkant som
en tilfeldighet og det ble mottatt med stor undring. Vedtaket medfører at de
informasjonssikkerhetsansvarlige stiller seg en rekke spørsmål ved prosessen og
vedtaket, både i forhold til lovlighet og hensiktsmessighet.

Hovedbudskap

1. Etter vår oppfatning er det ikke juridisk holdbart å delegere myndighet til
IKT Agder slik vedtaket lyder.
2. Etter vår oppfatning er det ikke juridisk holdbart å delegere myndighet til
personvernombudet slik vedtaket lyder.
3. Etter vår oppfatning er det ikke juridisk holdbart å erstatte de opprinnelige
plan- og styringsdokumentene med det nye styringsdokumentet som ble
vedtatt i saken.
4. Etter vår oppfatning er ikke vedtaket i sin helhet og hva det innebærer
praktisk hensiktsmessig.
5. Etter vår oppfatning ble prosessen svært uheldig. De
informasjonssikkerhetsansvarlige fikk ikke mulighet til å yte sin
rådgivningsekspertise i saken for å sikre juridisk holdbarhet og bidra til
praktisk hensiktsmessighet. Saken dreier seg utvilsomt om vårt faglige
ansvarsområde.
6. Vi er av flere grunner svært bekymret for vedtakets konsekvenser. Vi er
av den oppfatning at vedtaket kan resultere i store pengebøter ved tilsyn
(fra Datatilsynet) dersom det ikke omgjøres.
7. På bakgrunn av punktene ovenfor anmodes rådmannsutvalget i Østre
Agder, inkludert fylkeskommunal representasjon, om en ny behandling
med nødvendig faglig og juridisk kvalitetssikring.

Utfyllende begrunnelse for hovedbudskapet
I saksdokumentet i innkallingen til møtet 2.12 i rådmannsutvalget kan man bl.a.
lese følgende:
"Personvernombudet vil gi en orientering ut fra følgende punkter:
 for organisering av personvernlovgivningen i IKT Agder / den
enkelte kommune
 rollen til sikkerhetsforum – forumet blir overflødig da
kommunedirektøren delegerer ut de lovpålagte oppgavene i henhold
til styringsdokumentet
 diskusjon i forhold til Fylkeskommunens tilnærming. Ulike
vurderinger der fylkeskommunen ser annerledes på hvordan
lovgivningen er, dvs. en juridisk diskusjon.
 Personvernombudet forklarer ulikheten i møtet. Herunder drøfte
hvordan IKT Agder kan håndtere kommunenes syn kontra synet til
fylkeskommunen. Lar synspunktene seg forene?"
Hvordan kom man frem til en slik konklusjon allerede i en saksliste? Og hvorfor
var ikke leder av Sikkerhetsforumet informert eller invitert med som rådgiver?
Hvorfor var ikke Sikkerhetsforums anbefalinger til prosessen vedlagt
innkallingen?
Vedtaket medfører bl.a. følgende:
 De plandokumenter som er utarbeidet av Sikkerhetsforum settes ut av
spill og erstattes med det styringsdokumentet som er henvist til i
referatet. Vi mener at det nye styringsdokumentet ikke ivaretar den
enkelte kommunes plikt til dokumentasjon (se kommentarer til nytt
styringsdokument under). Plandokumentene som var gjeldende inntil
vedtaket ble fattet bygger på grundige juridiske utredninger gjort av
eksternt advokatfirma (DLA Piper) ifm. innføringen av GDPR i norsk
lovverk, senere kjent som Personvernforordningen. De opprinnelige planog styringsdokumentene regulerer ansvarsfordelingen i tråd med lover og
forskrifter internt i hver kommune og inneholder mandat for
Sikkerhetsforum – det eneste fagmiljøet kommunene deler som er
altomfattende på informasjonssikkerhets- og personvernfeltet med tanke
på kommunenes og fylkeskommunens totale virke. IKT Agders
systemportefølje inkluderer deler av dette, men langt ifra alt. Forumet har
vært avgjørende for erfaringsdeling og kompetanseheving for de
informasjonssikkerhetsansvarlige og for partenes mulighet til å komme
med samstemte råd til sine kommunedirektører i de tilfeller forumets
medlemsorganisasjoner deler de samme problemstillingene.


Den enkelte kommune og fylkeskommune v/ kommunedirektør/rådmann
frasier seg sin individuelle ansvars- og styringsrett, mulighet til overordnet
styring og beslutningstaking i egen organisasjon.
Informasjonssikkerhetsansvarlige i kommunene/fylkeskommunen mister
muligheten til å utøve sine roller. Den enkelte kommunes og
fylkeskommunes ansvar som behandlingsansvarlig kan ikke delegeres ut
til databehandler jf. personvernforordningen art. 2 nr. 7 og nr. 8 og art. 28
nr. 3. IKT Agder er jf. databehandleravtalen mellom deltakerne og IKS-et
en databehandler. KS advokatene har i sine kommentarer til VIGO IKS, et

selskap med tilsvarende selskapsform som skal drifte systemer for
fylkeskommunene, konkludert med at selskapet er en databehandler. At
IKT Agder får det løpende ansvaret med deltakerkommunenes
datasikkerhet (informasjonssikkerhet?) fritar ikke den enkelte kommune
og fylkeskommune deres overordnede ansvar som behandlingsansvarlige
og vil ikke være dekkende for alle de ansvar og plikter som er tillagt
kommuner og fylkeskommuner som er utenfor IKT Agders portefølje.
Informasjonssikkerhet og personvern skal ivaretas i hele kommunenes og
fylkeskommunens virke. Også der hvor virksomheten strekker seg utenfor
et datasystem. Kommunene og fylkeskommunen har også en rekke
databehandleravtaler utenom IKT Agder systemet.


Personvernombudet blir tildelt ansvar i strid med personvernforordningen.
I kommentarutgave bekreftet à jour per 1. desember 2019. Artikkel 24.
Den behandlingsansvarliges ansvar, kan man bl.a. lese følgende:
"Det er avgjørende for alle virksomheter som behandler
personopplysninger å fastsette ansvar og fordele oppgaver i
organisasjonen for å sikre etterlevelse av regelverket. En nødvendig
forutsetning for å sikre etterlevelse av forordningens regler er å
etablere tydelige roller og ansvar knyttet til å ivareta pliktene etter
forordningen. Selv om både bedriftsstyre, kommunestyre,
administrerende direktør eller rådmann formelt sett kan måtte stå
ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger, vil
det være vanlig at andre enn toppledelsen utøver de pliktene som
følger av behandlingsansvaret. Det er samtidig viktig at utøvelsen
av pliktene ikke legges for langt ned i organisasjonen. Den som
ivaretar pliktene må både ha tilfredsstillende oversikt, myndighet og
ressurser til å styre virksomhetens behandlinger av
personopplysninger. Det bør bemerkes at pliktene som påhviler den
behandlingsansvarlige ikke skal legges til personvernombudet i
virksomheten, da denne skal ha en uavhengighet til virksomhetens
beslutningslinjer.’’
Fra Datatilsynets sider – om personvernombudets oppgaver:
«Selv om personvernombudet har en rolle i å kontrollere etterlevelse etter
regelverket, er det fremdeles den behandlingsansvarlige eller
databehandleren som er ansvarlig for at personvernlovgivningen følges.»
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenesplikter/personvernombud/personvernombudets-oppgaver/
Ansvaret som personvernombudet her tillegges vil ødelegge
ombudets uavhengighet, som reglene klart peker på.



Kommentarer til ‘’Styringsdokument for personvern og
informasjonssikkerhet’’ vedtatt i rådmannsutvalget 01.12.2020
o Hvordan kan et styringsdokument som inkluderer bestemmelser for
informasjonssikkerhet ha blitt utarbeidet uten at noen
informasjonssikkerhetsansvarlige har deltatt i arbeidet?
o Rådmannens delegasjon av oppgaver med å føre protokoll:

Hver virksomhet må ha sin selvstendige behandlingsprotokoll.
I dokumentet legges det opp til at 1 protokoll skal kunne
gjelde alle kommunene, uavhengig av eventuelle ulikheter i
praksis.
 1. kulepunkt: "Hver behandlingsansvarlig ... skal føre en
protokoll over behandlingsaktiviteter som utføres under deres
ansvar", sier artikkel 30 nr 1. Behandlingsansvarliges
protokollplikt skyves over på databehandler, som har sin
egen protokollplikt, jf. forordningens artikkel 30, nr. 2. Vi kan
ikke se at dette juridisk eller praktisk kan delegeres til
databehandler. Behandlingsansvarlig setter formålet med
behandlingen og skal føre oversikt over alle
behandlingsaktiviteter. Dette inkluderer også alle
organisatoriske sikkerhetstiltak. Hvordan skal IKT Agder
kunne ivareta dette?
 2. kulepunkt: Hvordan skal den enkelte kommune og
fylkeskommune klare å ivareta overordnet kontroll med en
slik fragmentert struktur?
 3. kulepunkt: Hvordan skal man sikre at dette blir
gjennomført?
 4. kulepunkt: Hvem forstås som virksomhetsleder?
Rådmannens delegasjon av oppgaver med DPIA:
 1. kulepunkt: Feil plassering av ansvar, jf.
personvernforordningens artikkel 35. Det er
behandlingsansvarlig organisasjon som har ansvaret for, og
skal ta stilling til om en DPIA skal gjennomføres, jf. artikkel
35, nr. 1. Etter artikkelens nr. 2 skal behandlingsansvarlig
rådføre seg med personvernombudet. Vi kan ikke se at
rutinen legger opp til at dette blir ivaretatt. Det er unaturlig
at prosjektleder hos IKT Agder skal drøfte som om
vedkommende var behandlingsansvarlig. Det er derimot mer
korrekt at kommunene samarbeider om et utkast til en DPIA
og deretter tar det med seg hjem til egen organisasjon for
tilpasning til lokale forhold. Den enkelte kommune må på
selvstendig grunnlag stå inne for innholdet og velge videre
om noe må gjøres før iverksettelse eller om det skal
skrinlegges. Den enkelte kommune må også vurdere om
behandlingen krever forhåndsdrøftelser med Datatilsynet, jf.
artikkel 36. Disse valgene kan ikke overlates til flertallet i en
styringsgruppe.
 2. kulepunkt: Hvordan skal den enkelte kommune og
fylkeskommune klare å ivareta overordnet kontroll med en
slik fragmentert struktur?
 3. kulepunkt: Hvordan skal man sikre at dette blir
gjennomført?
Generelt: hvordan skal kommunedirektøren klare å ivareta sin
overordnede rolle og utøve sin overordnede beslutningsmyndighet
med et slikt opplegg? Og hvor kommer
informasjonssikkerhetsansvarlig inn i disse prosessene? Alt dette
tok de gamle dokumentene høyde for.
Avsnitt: Tilrettelegging av brukernes rettigheter, informasjon og
åpenhet


o

o

o

o
o

o

 Dette var godt formulert i tidligere styringsdokument.
 Menes ‘’de registrerte’’ med ‘’brukerne’’?
 Avsnittet er upresist og tynt ift. sletting.
 Vi savner beskrivelser ift. retting, personvernerklæring mv.
ROS analyser: hvorfor er ikke dette beskrevet i et overordnet
styringsdokument om informasjonssikkerhet?
Databehandleravtaler: Hvordan skal overordnet
behandlingsansvarlige organisasjon holdes informert om de
avtalene som inngås av IKT Agder med underdatabehandlere slik at
behandlingsansvarlig kan skjøte sine plikter ift. forordningen?
Oppsummert: Hvordan skal dette styringsdokumentet være
tilstrekkelig for å ivareta kommunenes informasjonssikkerhets- og
personvernarbeid? I dokumentet henvises det for øvrig til ‘’medlem
av Sikkerhetsforum’’ som ikke lenger finnes etter vedtaket om
nedleggelse ble fattet. Rollene er informasjonssikkerhetsansvarlige
og plassene i Sikkerhetsforum var som følge av dette.
 Det anbefales heller å bygge på det grunnlaget man
opprinnelig hadde og spesifisere, supplere og justere i disse
dokumentene.

Spørsmål til Østre Agder rådmannsutvalg:
1. Hvordan kan det juridisk forsvares å flytte ansvar og
beslutningsmyndighet fra den enkelte kommune (som er selvstendige
rettssubjekt og behandlingsansvarlige for egne oppgaver/tjenester) og inn
i et IKS (adskilt rettssubjekt) som ifølge vår databehandleravtale og
personvernforordningen er en databehandler? Personvernforordningen er
meget klar på hvilke oppgaver og ansvar som ligger til den
behandlingsansvarlige og hva som kan håndteres av databehandler.
Resulterer dette vedtaket i mer og ikke mindre arbeid når ansvaret etter
personvernforordningen fremdeles ligger hos den enkelte
kommune/fylkeskommune?
2. Hvordan kan det juridisk forsvares å delegere slik myndighet som vedtaket
beskriver til personvernombudet? (Vi viser til punktene ovenfor).
3. Informasjonssikkerhetsansvaret til kommunene går langt ut over IKT
Agders portefølje. Informasjonssikkerhet skal ivaretas i alle kommunens
tjenester og i hele kommunens virke. Dette inkluderer
arbeidsgiver/ansattforhold, håndtering av informasjon utenom digitale
plattformer, sikring av infrastruktur både fysisk og digital, internkontroll
mv. Kommunene har også en rekke databehandleravtaler med
databehandlere som ikke er en del av IKT Agders systemportefølje.
Innenfor alt dette som ikke inngår i IKT Agder samarbeidet må altså den
enkelte kommune selv sørge for informasjonssikkerhet og personvern.
Kommunen er som behandlingsansvarlig også ansvarlig for det som
utføres av databehandler ved tilsyn eller ved henvendelser fra registrerte.
Dette inkluderer også det som i dag håndteres av IKT Agder.
Spørsmål: Hvor hensiktsmessig er det at kommunenes eneste faglige
forum/fagmiljø (hvor vi vedlikeholder kompetanse, utveksler erfaringer og
tolker et komplisert lovverk i fellesskap) og rådgivningsorgan for det totale
informasjonssikkerhetsarbeidet forsvinner? Hvordan skal det være mulig å

ivareta alt dette, inkludert alt som kommunene på selvstendig grunnlag
må beslutte og ta ansvar for, ved å fragmentere og bake det inn i en
organisasjon som kun representerer deler av totalen som krever
ivaretakelse av informasjonssikkerhet?
4. Hvorfor ble ikke prosessen gjennomført som forespeilet i tidligere vedtak?
Altså at man skulle gjennomføre en gjennomgang av mandat og
oppgavefordeling mellom kommunene
v/kommunedirektør/informasjonssikkerhetsansvarlige og IKT Agder. Og
hvorfor ble møtet og vedtaket gjennomført uten at noen
informasjonssikkerhetsansvarlige fra noen av kommunene var med som
rådgivere? Sikkerhetsforums leder var heller ikke informert eller invitert.
Dersom evalueringen ble gjennomført i henhold til tidligere vedtak, ber vi
om å få innsyn i evalueringsrapporten.
5. Sikkerhetsforum har brukt mange år på å arbeide frem planer,
dokumenter og instrukser som angår oppgave- og ansvarsfordeling, både i
den enkelte kommune og i Sikkerhetsforum (forslagene er bestilt
utarbeidet av Sikkerhetsforum og vedtatt i rådmannsutvalget). Alt dette i
tråd med gjeldende lovverk og for å kunne være i stand til å håndtere det
store og kompliserte ansvaret kommunene og fylkeskommunen har på
området i lys av sine meget sammensatte roller som offentlige
tjenesteytere. Med dette vedtaket vil mye av dette være satt ut av spill
med et pennestrøk. Var dette gjennomtenkt?
6. Hvorfor ble det ikke gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse ift.
konsekvensene av et slikt omfattende vedtak slik som påkrevd? (Ved
større omstillinger med konsekvenser for informasjonssikkerheten skal det
gjennomføres ROS).
7. Hvordan kan det være hensiktsmessig at man legger opp til en mer
fragmentert ordning enn i dag ift. dette arbeidet når en stor del av
innsatsen siden IKT Agder/DDØ fusjonen har dreiet seg om å finne frem til
en bedre saksflyt i et samarbeid som i mange tilfeller fremstår for stort og
oppdelt til å ivareta tilstrekkelig informasjonssikkerhet?
8. Hvorfor ble forhold omkring fylkeskommunen satt på agendaen uten at
fylkeskommunen var invitert? Hvorfor ble det fremstilt som at kommunene
og fylkeskommunen er juridisk uenige når det oppleves slik at de
informasjonssikkerhetsansvarlige langt på vei er enige om fortolkningen av
lovteksten?
Prosess, roller og relevant eksempel
I møtet i Sikkerhetsforum 13.11 fremkommer det av referatet at vi ønsker en
evaluering, gjerne uavhengig, hvor man ser på hvilken rolle- og ansvarsfordeling
som vil være hensiktsmessig og i tråd med loven når det gjelder ivaretakelse av
informasjonssikkerhet og personvern i vårt IKT-samarbeid. Dette for å bedre
arbeidsflyt og ivaretakelse av informasjonssikkerhet og personvern – i den
enkelte deltakerorganisasjon og på de områdene vi samarbeider.

Prosessen ble ikke slik som vi ble forespeilet. Etter vårt syn ble den uheldig og vi
viser til merknadene over. Spesielt bekymringsverdig er det at de som har som
oppgave å være rådgivere på dette feltet ikke ble involvert i prosessen
overhodet, samt at mye- om ikke alt arbeidet som er lagt ned i Sikkerhetsforum
nå kan se ut til å ha vært bortkastet, med de konsekvensene dette kan få.
Rollen til informasjonssikkerhetsansvarlig må ikke forveksles med
personvernombudets rolle, eller med databehandler sitt ansvar for sikkerhet i
løsningene de drifter for behandlingsansvarlig.
Et relevant eksempel:
I 2017 ble helseforetakene i Helse Sør-Øst ilagt bøter på kr 800.000,- pr
foretak i forbindelse med outsourcing av tjenester til Bulgaria. Av
fem hovedpunkter i Datatilsynets vurdering er fire av dem relevante også
for oss:
a. Manglende eierskap hos de behandlingsansvarlige
b. Ansvar for beslutninger knyttet til personvern og
informasjonssikkerhet rundt personopplysninger var blitt
overlatt til databehandler og til ansatte lenger ned i
organisasjonen
c. Det manglet ROS-analyser hos helseforetakene for
konkurranseutsettingen
d. Det manglet ROS-analyser før valg av underleverandør i
Bulgaria
Helseforetakene fikk også sterk kritikk for manglende sikkerhetsledelse
internt i eget helseforetak.
Sykehuspartner (eget helseforetak i Helse Sør-Øst, med ansvar for IT-drift
og HR-tjenester for øvrige helseforetak) var helseforetakenes
databehandler, og de var det eneste helseforetaket som ikke ble bøtelagt.
De hadde gjort ROS-analyser på både egne vegne og på vegne av de
øvrige helseforetakene. Det er verdt å merke seg at denne saken var før
den nye personvernforordningen trådte i kraft, og bøtene var i tråd med
maksimalt bøtenivå på det tidspunktet. Både lovverk og sanksjoner har
blitt skjerpet etter ny personvernforordning, og det har vært antydet at
dersom dette skjedde i dag, ville bøtenivået vært vesentlig høyere.
https://www.datatilsynet.no/aktuelt/2017/ni-helseforetak-er-varslet-omgebyr/
Konklusjon
Vi er genuint bekymret for vedtakets konsekvenser og anbefaler sterkt en ny
behandling som skissert i hovedbudskapet.

Dette notatet er utarbeidet av:
Informasjonssikkerhetsansvarlige i Arendal, Grimstad, Tvedestrand, Åmli og
Vegårshei (leder av Sikkerhetsforum) kommuner og Agder fylkeskommune.

Reglement for økonomihåndtering i Østre Agder
Reglementet bygger på vedtak i styremøte 18.09.2015 sak 74/15
Reglementet legger til grunn gjeldende økonomihåndbøker i Arendal kommune

Prinsipper for utgiftsdekning for vertskommuner i Østre Agdersamarbeidet.
1. Avtalen er basert på at oppgaven som vertskommune er en oppgave som en
medlemskommune påtar seg for det interkommunale samarbeidet permanent eller for en
tidsbegrenset periode.
2. Vertskommunen påtar seg arbeidsgiver ansvar for medarbeidere i det interkommunale
samarbeidet på linje med egne ansatte i forhold til lønns og pensjonsforpliktelser.
Medarbeidere kan være fast ansatt eller engasjert for en tidsavgrenset periode. Østre
Agder er forpliktet til å refundere alle utgifter kommunen har til lønn, sosiale utgifter og
pensjon.
3. Alle utgifter Østre Agder skal dekke for avlønning av frikjøpte medarbeidere fra
kommunene skal være basert på skriftlig avtale mellom vertskommune og sekretariatet for
Østre Agder.
4. Vertskommunen er forpliktet til å stille arbeidsplass til rådighet for medarbeidere i Østre
Agdersamarbeidet med utredningsoppgaver, sekretariatsoppgaver og lignende uten
vederlag ut over dekning av kostnader knyttet til IKT. For Østre Agder medarbeidere som
ivaretar tjenesteproduksjonsoppgaver for samarbeidet har vertskommune rett på
utgiftsdekning av alle utgifter relatert til tjenesteproduksjonen.
5. Alle utgifter vedrørende reiser, deltakelse på konferanser, konsulenter, arrangement med
mer skal refunderes vertskommune.
6. Momskompensasjon skal fratrekkes vertskommunens utgifter før refusjonskrav fremmes.
7. Renter av bundne fond knyttet til avsetninger i Østre Agder samarbeidet skal tilføres fondet
ved årets slutt.
8. Disse reglene gjelder når ikke egne vedtekter fastsetter utgiftsfordeling for interkommunale
tjenester.

Prinsipper for utgiftsdekning ved styremøter, rådmannsmøter og
fagmøter i regi av Østre Agder.
1. Vertskommune stiller møtelokale til rådighet i henhold til vedtatt møteplan.
2. Østre Agder refunderer kommunen for alle utgifter relatert til servering knyttet til møtet,
dersom ikke regning sendes direkte til sekretariatet. I slike tilfelle skal regningen sendes:

Østre Agder c/o Arendal kommune, Fakturamottak, postboks 503, 4898 Grimstad og
merkes ressursnummer 702542.
3. Kommunene er ansvarlig for å dekke utgifter til eventuell møtegodtgjørelse, godtgjørelse
for eventuell tapt arbeidsfortjeneste osv for egne politikere som deltar på møter og
seminarer.
4. Dersom politikere eller tjenestemenn fra kommunene tiltrer samarbeidsoppgaver på vegne
av Østre Agder skal reise og oppholdsutgifter med mer kunne kreves refundert av Østre
Agder.
5. Dersom en kommune på vegne av Østre Agder påtar seg en sekretariatsfunksjon som
strekker seg ut over medlemskommunene kan det avtales at samarbeidet skal dekke
utgifter til opphold, møter, servering med mer. Lønnsutgifter knyttet til
sekretariatsfunksjonen dekkes av kommunen.

Fakturering av medlemskommuner
Kommunene skal varsles om kontingent og for hvert enkelt samarbeidstiltak innen 1.oktober
foregående år.
Sekretariatet er ansvarlig for fakturering av medlemskommunene på grunnlag av avtalt bidrag.
Kontingent innbetaling skal skje med forfall 31.januar. Bidrag til de enkelte samarbeidstiltak
faktureres med forfall 30.juni.
Det foreligger egne finansieringsavtaler for Østre Agder brannvesen, Østre Agder krisesenter og
Legevakten i Arendal o.a. Kommunekassa i Arendal forestår oppfølging av disse uavhengig av
sekretariatet i Østre Agder.
Kommunene er ansvarlig for å bistå Østre Agders sekretariat med en person med ressursnummer
som mottar fakturaer fra Østre Agder.

Kommunenes fakturering av Østre Agder
Kommunale krav om refusjon/utgiftsdekning fra Østre Agder skal baseres på skriftlige avtaler om
frikjøp når refusjonen er knyttet til lønn og sosiale utgifter. Utgifter som er knyttet til tidspunkt ut
over dette har ikke Østre Agder anledning til å refundere. Hvis en medlemskommune oppfatter
dette som urimelig kan saken legges fram for styret til endelig avgjørelse.
Så langt det er mulig skal kommunene periodisere sine krav om utbetalinger kvartalsvis. Krav om
utbetaling for 4.kvartal skjer forskuddsvis når dette er mulig og skal skje før 1.desember.
Utgiftsdekning knyttet til prosjektkostnader herunder reiser og opphold kan refunderes av
sekretariatet med grunnlag i avsatte midler i budsjett til slike utgifter. Prosjektansvarlig plikter å
forsikre seg om at de har disponible prosjektmidler før reiser foretas eller økonomiske forpliktelser
inngås. Bruk av prosjektmidler knyttet til lønn og sosiale utgifter kan bare etter vedtak i styret
overføres til andre formål.

Regnskapsføring
Alle utgifter skal føres på Enhet 77 Østre Agder. Utgifter skal føres på riktig funksjon i forhold til
formålet med bruken av midlene. Østre Agder oppretter nødvendige underansvar under 77 for

forsvarlig budsjettering av virksomheten. Som hovedregel opprettes egne prosjektnummer for
gjennomføring av prosjekt med ekstern finansiering(ut over medlemskommunene).
Attestering og anvisning av regninger for Østre Agder følger regelverket for Arendal kommune med
grunnlag i at kommunen er vertskommune for sekretariatet.

Iverksetting av prosjekt
Styret behandler og gir tillatelse til å iverksette prosjekt for to eller flere kommuner som deltar i
Østre Agder samarbeidet. Prosjekt som finansieres ved bruk av fond skal ha tidfestet oppstart og
avslutning.

Prosjekt rapportering og avslutning
Østre Agder skal være ansvarlig for rapportering, avlevering av delregnskap og sluttregnskap for
prosjekter som iverksettes av samarbeidet. Prosjekter skal som hovedregel ha eget
prosjektnummer og alle utgifter til prosjektet føres på dette. Prosjektleder skal sammen med Østre
Agders sekretariat være ansvarlig for at rapportering og regnskap foreligger ved de frister som
framgår ved tildelingen av midlene. Prosjekt som er basert på eksterne tilskuddsmidler skal
regnskapsmessig avsluttes når sluttrapport for prosjektet avleveres. Prosjektregnskap legges fram
til behandling i styret. Dersom det er knyttet særlige krav til regnskapsføring fra eksterne
bidragsytere så skal dette ivaretas. Ubrukte prosjektmidler tilbakeføres fond.
Dekking av eventuelt overforbruk i prosjektet rapporteres og vedtas i styret. Eventuelle ikke
forbrukte tilskuddsmidler refunderes kilden for tilskuddet eventuelt avsettes det i øremerket fond
for bruk i henhold til intensjonene for tilskuddet.
Arendal revisjonsdistrikt IKS bistår Østre Agder med kontroller som følger av vilkårene for bidrag til
prosjekt etter reglene for særattasjon – RS 4400 eller 805.

Regnskapsavslutning
Østre Agder skal til enhver tid påse at driften forholder seg til vedtatt driftsbidrag fra
kommunestyret/bystyret i medlemskommunene og tilskudd mottatt fra stat og andre kommuner.
Ubrukte tilskuddmidler skal bindes til fond merket med tilskuddets formål. Ubrukte
kontingentmidler skal tilføres bundet fond for sekretariatet til Østre Agder eller for
samhandlingsreformen. Når regnskapet viser et underskudd på driften av sekretariatet eller
iverksetting av samhandlingsreformen skal midler hentes inn fra fond for å dekke merforbruk.
Bundne fond skal fortrinnsvis benyttes til angitt formål innenfor en tidsramme på 2 år. Dersom
dette ikke er mulig må styret varsles og det må legges en plan for bruk av de udisponerte midlene.
Østre Agder kan ha et bufferfond på inntil 1 mill.kr. knyttet til driften av sekretariat og et
bufferfond på inntil 1 mill.kr. mot utgiftsprekk på utviklingsprosjekt i regi av samarbeidet.
Intensjonen er å sikre medlemskommunene mot ikke forventede utgifter som alternativt måtte
innbetales fra kommunene ved årsregnskapets avslutning.

Rettslig status
Østre Agder er registrert i Brønnøysund registeret med eget bedriftsnummer 914 861 780. Østre
Agder har ikke anledning til å påta seg økonomiske forpliktelser i form av lån.

Finansiering av interkommunal tjenesteproduksjon og administrasjon



Tjenesten utgiftsføres på funksjon relatert til tjenesten.
Sekretariat funksjoner føres på funksjon 1200.

Utgiftsdekning i interkommunale tjenesteproduksjon skal skje på grunnlag av samarbeidsavtalen
som ligger til grunn for det enkelte samarbeidet.
Sekretariatskostnader dekkes med et likt bidrag pr innbygger fra hver av medlemskommunene i
samsvar med vedtektene.
Regnskap balanseres mot fond eller mot fordring.

Notat

Betalingsmodell for interkommunale samarbeid i Østre Agder

Forslaget ble vedtatt i styret for Østre Agder i sak 37/18 i møtet 31.mai 2018

I.
II.

III.
IV.

Hovedmodell bygger på en finansieringsløsning med en fast prosentvis andel fordelt
likt på deltakende kommuner og en differensiert del basert på folketall.
Alternativ modell med to varianter.
II.1

En del etter bruk, en del likt fordelt og en del etter folketall

II.2

Helt basert på kr. pr innbygger eller antall

Finansiering av Østre Agder brannvesen
Andre interkommunale samarbeid

Vedlegg regneark med beregnede effekter av betalingsmodeller inkludert brann, 110-sentral og
Felles arbeidsgiverkontroll.
I.










Hovedmodellene omfatter følgende virksomheter og tjenester:
Sekretariat
Samhandlingsreform
Felles satsing på velferdsteknologi
Felles satsing på næring- og samfunnsutvikling
Arendal kommunale legevakt
Østre Agder krisesenter
Felles fysioterapispesialister
Skolesamarbeid
Felles personvernombud

Økonomiske forutsetninger for Hovedmodell
Hovedmodellen innføres med 10% fordelt med en fast prosentvis andel i 2019. 12,5% fordelt med en
fast prosentvis andel i 2020 og 15% fordelt med en fast prosentvis andel i 2021 og 2022. Resterende
drift ut over dette deles etter folketall pr 1/1 året før.

II.1

Alternativ modell – bruk, likt og folketall:



KØH (inkl. tilbudet innenfor rus/psykiatri)
ATV

Økonomiske forutsetninger for alternativ modell Bruk
KØH finansieres ved at 40% av kostnad fordeles etter bruk året før, der 20% fordeles etter pasienttall og
20% etter liggetid. Videre fordeles en fast prosentvis andel mellom deltakende kommuner med
opptrapping fra 10 til 15% som for hovedmodell. Resten av finansieringen fordeles etter innbyggertallet 1/1
året før.

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no

Notat

Østre Agders andel av ATV finansieres ved at 40% av kostnad fordeles etter bruk året før. Resten fordeles
med en fast prosentvis andel mellom deltakende kommuner, med opptrapping fra 10 til 15% som for
hovedmodell. Resten av finansieringen fordeles etter innbyggertallet 1/1 året før.

II.2

Helt basert på kr. pr innbygger eller antall




IUA (interkommunalt utvalg mot akuttforurensning
Dykkerberedskap
Felles veilysmedarbeider

Økonomiske forutsetninger for tjenester basert på innbyggertall eller antall
Felles dykkerberedskap finansieres gjennom et bidrag på kr.5 pr. innbygger 1/1 året før.
IUA finansieres gjennom et bidrag på kr.5 pr. innbygger 1/1 året før.
Felles veilysløsning finansieres med et bidrag pr. lyspunkt i kommunen.
III.

Finansiering av Østre Agder brannvesen

Finansieringen av Østre Agder brannvesen var ikke del av oppdraget med ny betalingsmodell. Tjenesten
blir gjenstand for en egen vurdering på grunnlag en ROS-analyse og en vurdering av brannordningen i
den enkelte kommune. Ved vurdering av ny finansieringsordning for tjenestene vil betalingsmodellene
for interkommunale tjenester bli vurdert som et aktuelt grunnlag. Dette utredningsarbeidet med valg
av framtidig finansieringsløsning, forutsettes å kunne legges til grunn for finansiering av Østre Agder
brannvesen fra 2020.
IV.

Andre interkommunale samarbeid

Betalingsmodellen for IKT Agder er hovedsakelig basert på bruk. Selskapets styrende organer vedtar
endringer i disse. Selskapet informerer eierkommuner og fylkeskommune direkte om budsjetteffekter
og det er derfor ikke med i vedlegget med unntak av personvernombud som det redegjøres for med
bakgrunn i at det er et nytt tilbud som Østre Agders besluttende organer har fattet vedtak om.
Vertskommunen Arendal legger til grunn at de ønsker å benytte hovedmodellen for de
interkommunale tjenestene Interkommunal arbeidsgiverkontroll og for 110-sentralen. Beslutninger
om dette fattes i de beslutningsorgan som er etablert for tjenestene. Budsjettkonsekvenser for disse
tjenestene innarbeides i vedlegget.

Østre Agder, Postboks 123, 4891 Grimstad, www.ostreagder.no

Utkast til:
Reglement for økonomihåndtering i Østre Agder IPR (Interkommunalt Politisk
råd)
Reglementet legges fram til godkjenning under representantskapet møte 3.september 2021 sak
xx/21.
Reglementet legger til grunn gjeldende økonomihåndbøker i Arendal kommune
Prinsipper for utgiftsdekning for vertskommuner i Østre Agdersamarbeidet.
1.
Avtalen er basert på at oppgaven som vertskommune for interkommunale samarbeid i Østre
Agder-samarbeidet er en oppgave som en medlemskommune påtar seg for det interkommunale
samarbeidet permanent eller for en tidsbegrenset periode.
Alle samarbeid som forutsetter bidrag fra de samarbeidende kommuner skal bygge på en
samarbeidsavtale som kommunestyrer/bystyrer har godkjent. Utgiftsfordeling ved interkommunale
samarbeid fastsettes i samarbeidsavtalen ut fra prinsippene for betalingsmodeller i interkommunale
samarbeid vedtatt i sak 37/18.
2.
Vertskommunen påtar seg arbeidsgiver ansvar for medarbeidere i det interkommunale
samarbeidet på linje med egne ansatte i forhold til lønns og pensjonsforpliktelser.
Medarbeidere kan være fast ansatt eller engasjert for en tidsavgrenset periode. Østre Agdersamarbeidet er forpliktet til å refundere alle utgifter kommunen har til lønn, sosiale utgifter og
pensjon.
3.
Dersom Østre Agder-samarbeidet frikjøper medarbeidere i samarbeidskommunene så skal
det baseres på en skriftlig avtale som fastslår tidsperioden frikjøpet gjelder for.
4.
Vertskommunen er forpliktet til å stille arbeidsplass til rådighet for medarbeidere i Østre
Agdersamarbeidet med utredningsoppgaver, sekretariatsoppgaver og lignende. Vertskommunen kan
kreve refunderte tilsvarende 4% av driftsutgiftene til dekking av overheadkostnader og husleie. Østre
Agder IPR skal dekke utgifter til renhold av egne lokaler og parkeringsutgifter.
5.
Alle utgifter vedrørende reiser, deltakelse på konferanser, konsulenter, arrangement skal
dekkes over budsjettet til Østre Agder IPR.
6.

Momskompensasjon fratrekkes Østre Agder-samarbeidets utgifter.

Prinsipper for utgiftsdekning ved møter i styret, rådmannsutvalg, fag forum og fagutvalg i Østre
Agder-samarbeidet.
1. Vertskommune stiller møtelokale til rådighet i henhold til vedtatt møteplan.
2. Østre Agder refunderer kommunen for alle utgifter relatert til servering knyttet til møtet, dersom
ikke regning sendes direkte til sekretariatet. Da skal regningen sendes: Østre Agder c/o Arendal
kommune, Fakturamottak, postboks 503, 4898 Grimstad og merkes ressursnummer 702542.
3. Samarbeidskommunene er ansvarlig for å dekke utgifter til eventuell møtegodtgjørelse,
godtgjørelse for eventuell tapt arbeidsfortjeneste osv for egne politikere som deltar på møter og
seminarer.
4. Dersom politikere eller tjenestemenn fra kommunene tiltrer samarbeidsoppgaver på vegne

av Østre Agder skal reise og oppholdsutgifter med mer kunne kreves refundert av Østre Agdersamarbeidet.
5. Dersom en kommune på vegne av Østre Agder påtar seg funksjoner som strekker seg ut over
medlemskommunene kan det avtales at samarbeidet skal dekke utgifter til opphold, møter, servering
med mer. Lønnsutgifter dekkes av samarbeidskommunen.
Fakturering av medlemskommuner
Kommunene skal varsles om bidrag for hvert enkelt samarbeidstiltak innen 1.juli foregående år.
Sekretariatet er ansvarlig for fakturering av medlemskommunene på grunnlag av avtalt bidrag.
Innbetaling for sekretariatet skal skje med forfall 31.januar. Bidrag til de enkelte samarbeidstiltak
faktureres med forfall 30.juni.
Det foreligger egne finansieringsavtaler for Østre Agder brannvesen, Østre Agder krisesenter, Østre
Agder KØH og Legevakten i Arendal o.a. Kommunekassa i Arendal forestår oppfølging av disse
uavhengig av sekretariatet i Østre Agder. Dette gjelder også felles jus-nettverk.
Kommunene er ansvarlig for å bistå Østre Agders sekretariat med en person med ressursnummer
som mottar fakturaer fra Østre Agder.
Kommunenes fakturering av Østre Agder
Kommunale krav om refusjon/utgiftsdekning fra Østre Agder skal baseres på skriftlige avtaler om
frikjøp når refusjonen er knyttet til lønn og sosiale utgifter. Utgifter som er knyttet til tidspunkt ut
over dette har ikke Østre Agder anledning til å refundere. Hvis en medlemskommune oppfatter dette
som urimelig kan saken legges fram for representantskapet til endelig avgjørelse.
Så langt det er mulig skal kommunene periodisere sine krav om utbetalinger kvartalsvis. Krav om
utbetaling for 4.kvartal skjer forskuddsvis når dette er mulig og skal skje før 1.desember.
Utgiftsdekning knyttet til prosjektkostnader herunder reiser og opphold kan refunderes av
sekretariatet med grunnlag i avsatte midler i budsjett til slike utgifter. Prosjektansvarlig plikter å
forsikre seg om at de har disponible prosjektmidler før reiser foretas eller økonomiske forpliktelser
inngås. Bruk av prosjektmidler knyttet til lønn og sosiale utgifter kan bare skje etter vedtak i
representantskapet.
Regnskapsføring
Alle utgifter skal føres på Enhet 1207 Østre Agder. Utgifter skal føres på riktig funksjon i forhold til
formålet med bruken av midlene. Østre Agder oppretter nødvendige underansvar under 1207 for
forsvarlig budsjettering av virksomheten. Som hovedregel opprettes egne prosjektnummer for
gjennomføring av prosjekt med ekstern finansiering (ut over medlemskommunene).
Attestering og anvisning av regninger for Østre Agder følger regelverket for Arendal kommune med
grunnlag i at kommunen er vertskommune for sekretariatet.
Iverksetting av prosjekt
Styret behandler og gir tillatelse til å iverksette prosjekt for to eller flere kommuner som deltar i
Østre Agder samarbeidet. Prosjekt som finansieres ved bruk av fond skal ha tidfestet oppstart og
avslutning.

Prosjekt rapportering og avslutning
Østre Agder skal være ansvarlig for rapportering, avlevering av delregnskap og sluttregnskap for
prosjekter som iverksettes av samarbeidet.
Prosjekter skal som hovedregel ha eget prosjektnummer og alle utgifter til prosjektet føres på dette.
Prosjektleder skal sammen med Østre Agders sekretariat være ansvarlig for at rapportering og
regnskap foreligger ved de frister som framgår ved tildelingen av midlene. Prosjekt som er basert på
eksterne tilskuddsmidler skal regnskapsmessig avsluttes når sluttrapport for prosjektet avleveres.
Prosjektregnskap legges fram til behandling i representantskapet. Dersom det er knyttet særlige krav
til regnskapsføring fra eksterne bidragsytere så skal dette ivaretas. Ubrukte prosjektmidler
tilbakeføres fond.
Dekking av eventuelt overforbruk i prosjektet rapporteres og vedtas i representantskapet. Eventuelle
ikke brukte tilskuddsmidler refunderes kilden for tilskuddet, eventuelt avsettes i øremerket fond for
bruk i henhold til intensjonene for tilskuddet.
Arendal revisjonsdistrikt IKS bistår Østre Agder med kontroller som følger av vilkårene for bidrag til
prosjekt etter reglene for særattasjon – RS 4400 eller 805.
Regnskapsavslutning
Østre Agder skal til enhver tid påse at driften forholder seg til vedtatt driftsbidrag fra
kommunestyret/bystyret i medlemskommunene og tilskudd mottatt fra stat og andre kommuner.
Ubrukte tilskuddsmidler skal bindes til fond merket med tilskuddets formål. Midler fra Arendal
kommune avsettes på disposisjonsfond i henhold til regnskapsbestemmelsene for kommuner. Andre
midler tilføres bundet fond etter formålet med bidraget
Ubrukte bevilgninger til sekretariatet skal tilføres bundet fond/disposisjonsfond merket
sekretariatsfond. Dersom regnskapet viser et underskudd på driften av sekretariatet skal midler
hentes inn fra fond for å dekke merforbruk.
Bundne fond/disposisjonsfond skal fortrinnsvis benyttes til angitt formål innenfor en tidsramme på 2
år. Dersom dette ikke er mulig må styret varsles og det må legges en plan for bruk av de udisponerte
midlene.
Østre Agder kan ha en buffer på inntil 1 mill.kr. i bundet fond/disposisjonsfond knyttet til driften av
sekretariat og bundet fond/disposisjonsfond på inntil 1 mill.kr. mot utgiftsprekk på utviklingsprosjekt
i regi av Østre Agder-samarbeidet. Tildelte statlige kompetansemidler i oppvekstsektoren som følger
skoleåret skal samlet avsettes på bundet fond for formålet.
Med hjemmel i kommunestyrevedtak/bystyrevedtak er det etablert et felles FOU-fond innenfor
helsesektoren for samarbeidet på 5 mill.kr. Arendal kommunes andel er plassert i disposisjonsfond
mens resterende midler står på bundet fond
Intensjonen bak bruk av fond i Østre Agdersamarbeidet skal være å sikre medlemskommunene mot
ikke forventede utgifter som alternativt måtte innbetales fra kommunene ved årsregnskapets
avslutning. Videre å ha grunnlag for felles utviklingsarbeid uten å belaste driftsbudsjett i det enkelte
år.
Rettslig status

Østre Agder er registrert i Brønnøysund registeret med eget bedriftsnummer 914 861 780.
Virksomheten er regulert gjennom bestemmelsene i kommunelovens §18.
Østre Agder-samarbeidet har ikke anledning til å påta seg økonomiske forpliktelser i form av lån.

Notat

Utdrag fra samarbeidsavtalens §3 organisering:
I samarbeidet skal det være et rådmannsutvalg der rådmennene i alle deltagende kommuner er
representert.
Rådmannsutvalget har som mandat:






forberede og innstille i saker som skal til representantskapet
oppnevne administrative grupper til støtte for interkommunalt samarbeid og gi dem mandat
for arbeidet.
ta initiativ overfor representantskapet i saker som krever, eller etter rådmennenes
oppfatning vil ha fordel av interkommunal løsning.
arbeide sammen om saker og problemstillinger innenfor rammen av det som er omfattet av
rådmannsmyndigheten i den enkelte kommune.
etablere hensiktsmessige styringslinjer i samarbeidet.

Rådmannsutvalgets medlemmer har møte, tale og forslagsrett på representantskapets møter. Det
skal velges en leder for rådmannsutvalget for to år.
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Mandat for Østre Agder kommunedirektørutvalg.
Mandatet er vedtatt i representantskapets i møtet 2.sept 2021 sak xx/21.

§1.

Organisering.

Kommunedirektørene i kommuner som er tilsluttet Østre Agder-samarbeidet er medlemmer i
utvalget.
Utvalget skal velge leder og nestleder. Valget skjer i første påfølgende møte etter at nytt
representantskap er trådt sammen og når de har foretatt nytt valg etter to år.
Fylkesdirektøren i Agder eller dennes stedfortreder innkalles til møtene med tale og
forslagsrett.
Sammen med sekretariatslederen forbereder leder sakene som behandles i
kommunedirektørutvalgets møter. Leder deltar også under møter med representantskapets
leder for å forberede sakskartet til representantskapsmøtene.
Leder er ansvarlig for at det innkalles til minimum 6 møter pr år i Østre Agder
kommunedirektørutvalg.
Kommunedirektørutvalgets medlemmer har møte, tale og forslagsrett på representantskapets
møter.
Sekretariatsleder i Østre Agder-samarbeidet er sekretær for kommunedirektørutvalget og er
ansvarlig for innkalling til møter og føring av referater fra møtene.

§2.

Oppgaver

Kommunedirektørutvalget skal:








forberede og innstille i saker som skal til behandling i representantskapet for Østre Agdersamarbeidet.
oppnevne administrative grupper til støtte for interkommunalt samarbeid og gi dem mandat
for arbeidet.
ta initiativ overfor representantskapet i saker som krever, eller etter rådmennenes
oppfatning vil ha fordel av interkommunal løsning.
arbeide sammen om saker og problemstillinger innenfor rammen av det som er omfattet av
kommunedirektørmyndigheten i den enkelte kommune.
etablere hensiktsmessige styringslinjer i det interkommunale samarbeidet.
planlegge og gjennomføre et årlig budsjettseminar med ledere for interkommunale
virksomheter for å komme med anbefalinger overfor budsjettprosessen i kommuner som
har vertskommuneansvar for interkommunale tjenester.
av vertskommunen involveres under forberedelse av investeringsbeslutninger for
interkommunale tjenester som forutsetter godkjenning i samarbeidskommuner.
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§3. Økonomi
Kostnader knyttet til møtevirksomhet i Østre Agder kommunedirektørutvalget dekkes av
sekretariatet for Østre Agder-samarbeidet.
Dersom kommunedirektørutvalget initierer eller deltar på studiebesøk der det påløper utgifter til
reise eller overnatting, så dekkes utgiftene av den enkelte kommune dersom ikke annet er avtalt
på forhånd.
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Høringssvar fra KS - endringer i pasientjournalloven mv.
KS viser til forslag til endringer i pasientjournalloven og IKT-standardforskriften - Tilgjengeliggjøring av og
betaling for nasjonale e-helseløsninger, publisert 15. juni 2021 med frist for høringssvar 18. august 2021.
Forslaget følger opp Meld. St. 6 (2020-2021) og Innst. 59 S (2020-2021) om tilbaketrekking av ehelseloven. Lovendringene foreslår å gi staten vide fullmakter til å pålegge kommunene å ta i bruk
nasjonale e-helseløsninger og plikt til å betale for disse, samt hjemmel til å fastsette størrelse på
betalingen. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i pasientjournalloven §§ 8 og 21. Videre
foreslår departementet endringer i forskrift om IKT-standarder i helse og omsorgstjenesten med nye §§ 9
til 19.
KS er enig med departementet i behovet for sterkere samhandling på e-helseområdet, og at de nasjonale
e-helseløsningene må styrkes og videreutvikles. KS er imidlertid uenig i de virkemidlene som staten
foreslår. Etter KS’ vurdering har forslagene i høringsnotatet i stor grad samme konsekvenser for
kommunesektoren som lovforslaget som ble trukket i 2020 etter stor motstand blant mange aktører.
Regjeringen oppga som del av sin begrunnelse for å trekke forslaget at Stortingets flertall offentlig hadde
uttrykt at de ikke ville støtte forslaget. Innspillene fra KS og et stort antall kommuner i tilknytning til den
forrige lovprosessen, og KS’ innspill gjennom konsultasjonsordningen og lovmedvirkningsordningen, er i
liten grad hensyntatt i det forslaget som nå er sendt på høring. Dette gir liten tillit til at kommunal sektor
får reell innflytelse på realitetsinnholdet i de varslede forskriftspålegg under ordningen.

Hovedpunkter
1. KS mener prinsipielt at staten har et samlet finansieringsansvar for nasjonal infrastruktur, inklusiv
nasjonal eHelse-infrastruktur – som de nasjonale eHelseløsningene er.
2. KS mener at forslaget griper direkte inn i det kommunale selvstyret ved at departementet gis
anledning til å prioritere bruk av kommunenes frie inntekter på kommunestyrenes vegne. Det
legges gjennom lovforslaget opp til at departementet kan fastsette størrelse på kommunenes
betaling for statlig eide og styrte eHelse-løsninger der plikt til å betale for kommunen er pålagt
gjennom lov. Dette innebærer et systemskifte med vide fullmakter til departementet til direkte å
kunne øremerke kommunenes frie inntekter til økte drift- og forvaltningskostnader for statlige
eHelse-tjenester. Fordi forslaget legger opp til at kostnader ikke skal kompenseres, vil dette
redusere kommunenes handlingsrom for ivaretagelse av andre lovpålagte oppgaver.

KS
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3. KS er kritisk til at staten gjennom forskriftsendringer kan pålegge kommunene å betale for
kostnadsøkningene til drift og forvaltning av statlige eHelseløsninger. Slik vi leser forslaget legges
det opp til at diss påtvungne merkostnadene holdes utenom den ordinære
Statsbudsjettprosessen. De økonomiske konsekvensene for kommunene holdes dermed unna
Stortingets behandling og nasjonalforsamlingens rolle i å fastsette de økonomiske rammene for
kommunene.
4. KS mener lovforslaget legger for vide fullmakter til departement og statlige organer uten at
kommunesektoren er sikret reell innflytelse verken på utvikling, implementering av løsninger eller
kostnadsnivå for løsningene man pålegges å betale for.
5. KS mener Stortinget gjennom lov bør ramme inn ordningen gjennom å fastsette prinsippene for
en eventuell medfinansiering fra kommunenes side, hvilke merkostnader kommunene skal
kompenseres for og hvilke forutsetninger som skal være til stede for at kommunene skal kunne
pålegges å ta i bruk ulike nasjonale e-helsetjenester, og til hvilket tidspunkt.
6. KS mener at dersom staten opprettholder betalingsplikt, er det grunnleggende for tilliten til en
slik finansieringsmodell at det er direkte sammenheng mellom de tjenestene kommunene bruker,
og den regningen de får, og at statlig pålagte merkostnader kompenseres særskilt i
kommunerammene. KS mener det vil være lettere å få oppslutning rundt betaling for de
nasjonale e-helseløsningene dersom det legges opp til en modell der kommunene kun betaler for
tjenester de faktisk bruker, har nytte av og kan påvirke utviklingen av. KS er derfor uenig i at
fastsettelse av betalingens størrelse skal være opp til departementets frie skjønn der de samlede
kostnadene for løsningene fordeles uavhengig av bruk og nytte for kommunene.
7. KS finner det særlig betenkelig at det er lagt opp til at kommunene også skal betale for tjenester
de selv ikke har mulighet til å bruke eller ikke er målgruppe for – og som dermed heller ikke er til
nytte for den kommunale tjenesteproduksjonen. Å pålegge kommunene slik betalingsplikt vil
innebære direkte merkostnader for kommunene uten mulighet for gevinst i
tjenesteproduksjonen.
8. KS mener kommunene viser stor evne og vilje til å ta tjenester i bruk som er tilpasset
kommunenes behov og som bidrar til bedre og sikrere tjenester for innbyggere eller økt
effektivitet i de kommunale tjenestene. KS støtter derfor ikke at staten skal kunne pålegge
kommunene å ta nasjonale e-helsetjenester i bruk. I stedet mener KS at innføring av nasjonale
tjenester må legge frivillighet til grunn der staten heller bruker positive incentivmekanismer og
tydelig dokumenterer kostnader og gevinster for kommunene. Å etablere god og tilpasset
funksjonalitet som effektiviserer og bidrar til økt kvalitet i tjenesten, er de viktigste virkemidlene
for at kommunene tar en ny løsning i bruk.
9. KS mener lovforslaget ikke i tilstrekkelig grad reflekterer at flere av løsningene i realiteten er
plattformer som består av ulik funksjonalitet og/eller flere tjenester, som i mindre grad er rettet
mot bredden i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.
10. KS mener staten bør utrede en lovfesting av en mer forpliktende konsultasjonsordning mellom
statens organer og KS/kommunal sektor hvor formålet er å sikre kommunesektoren reell
innflytelse på utvikling, drift og også fastsettelse av betalingens omfang og fordeling.
Målsetningen for en slik ordning må være intensjonen om at stat og kommuner skal oppnå
enighet, men hvor det ikke er et krav om enighet.
11. KS mener at det må utredes alternative modeller til lovpålegg, og eventuelt omdanning av Norsk
Helsenett SF til særlovsselskap med kommunalt medeierskap. Dette vil i tillegg medvirke til langt
større fleksibilitet i bruk av Norsk Helsenett som nasjonal tjenesteleverandør overfor
kommunene.
KS mener det er sterkt kritikkverdig at høringsprosessen for lovendringer med betydelige økonomiske og
prinsipielle konsekvenser for kommunene - gjennomføres med så korte tidsfrister, i kommunenes
politiske sommerferie. Dette mener vi viser manglende respekt for lokaldemokratiet og bryter etter KS
vurdering med Helseministerens begrunnelse da e-helseloven ble trukket tilbake den 16. oktober 2020,
for å «forbedre lovforslaget og sikre bred støtte» og gjøre at dette ble enda bedre. Det er ikke mulig å
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gjennomføre verken brede eller gode forankringsprosesser, politisk eller administrativt, i det tidsrommet
som Helse- og omsorgsdepartementet har lagt til grunn.
KS kan derfor ikke støtte forslagene om lovendringer og ber om at det utredes nærmere modeller for reell
samstyring og medinnflytelse der statlige styringsvirkemidler balanseres mot hensynet til kommunal
handlefrihet.

1. Om lovforslaget
Departementet har et mål om at de nasjonale e-helseløsningene skal innføres og tas i bruk av alle
relevante aktører i helse- og omsorgstjenesten. Departementet mener at det må tas i bruk ytterligere
virkemidler for å sikre at løsningene tas i bruk av alle helseaktører. Det foreslås derfor endringer i
pasientjournalloven § 8 og § 21. Videre foreslår departementet endringer i forskrift om standarder og
nasjonale e-helseløsninger § 2 samt forslag til nye bestemmelser i §§ 9 - 19.
Departementet foreslår i høringsutkastet å endre pasientjournalloven og innføre bestemmelser som
medfører plikt for kommunene til å ta i bruk og betale for nasjonale e-helseløsninger. Dette omfatter å
pålegge kommunene å betale for nasjonale e-helseløsninger fra 1. Januar 2022 uavhengig av om
kommunene har tatt disse i bruk eller ikke, og uavhengig av om de er målgruppe for løsningene eller ikke.
Selv om departementet foreslår at kommunene kompenseres forholdsmessig for kostnadene som i dag
ligger bevilget i statsbudsjettet for drift og forvaltning av løsningene, må kommunene fortsatt dekke alle
fremtidig kostnadsvekst fra og med 2022 og fulle innføringskostnader for de tjenestene de pålegges å ta i
bruk, uten ytterligere kompensering for dette.
Forslaget pålegger virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester å gjøre tilgjengelig og ta i bruk fire
bestemte nasjonale e-helseløsninger i sin virksomhet. Forslaget omfatter løsningen for elektroniske
resepter (e-resept), Nasjonal kjernejournal, helsenorge.no og helsenettet, inkludert grunndata og helseID.
Departementet påpeker at løsningene i mindre grad er innført i den kommunale helse- og
omsorgstjenesten utover legevakt og fastlegetjenesten. En av årsakene til at innføring i kommunene har
tatt tid, er at flere av de nasjonale løsningene ikke er tilpasset/ferdigutviklet for bruk i kommunene. Det
forutsettes også tilpasninger i aktørenes IKT-systemer og etablering av nødvendig infrastruktur og
sikkerhetsløsninger. Departementet mener at kommunenes bruks- og betalingsplikt følger av «sørge-foransvaret».
KS merker seg at mens det var et viktig poeng fra regjeringens side i arbeidet med en-innbygger-enjournal at staten ikke kan ha et «sørge-for»-ansvar for en felles kommunal journal for kommunene – selv
som nasjonalt prosjekt, så mener Helse- og omsorgsdepartementet gjennom dette lovforslaget at
kommunene skal ha et «sørge-for-ansvar» for statlige ehelseløsninger.

2. Frivillighet gir effektiv innføring der det oppleves reelle gevinster for
innbygger og helsepersonell
KS mener at staten må utvikle og gjøre tilgjengelig nasjonale e-helseplattformer og infrastruktur som
legger til rette for samhandling mellom helseaktører og med innbygger på en sikker og god måte.
Samhandlingsløsninger på legemiddelområdet må prioriteres høyt da det er behov for å sikre riktig og
oppdatert legemiddelinformasjon både ved forskrivning og administrering av legemidler i den kommunale
helse- og omsorgstjenesten.
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KS mener at pålegg og tvang ikke er en effektiv måte å nå målene på. Helt avgjørende er at det utvikles
tjenester og funksjonalitet som er tilpasset bruk i kommunene. Det må videre legges vekt på å skape felles
forståelse for forutsetninger, avhengigheter, konsekvenser og risiko ved innføring av nasjonale ehelsetjenester, drøftet i en styringsmodell der stat og kommune som likeverdige parter kan arbeide mot
felles målsetninger. Det er helt vesentlig at kommunal sektor har reell mulighet til å påvirke prioriteringer
og rekkefølge av utvikling av funksjonalitet og tjenester på de nasjonale løsningene og at det at det kan
dokumenteres reelle fordeler ved å samhandle utover at kommunene må ta på seg utgifter.
KS ønsker derfor at staten i første omgang legger til rette for frivillig implementering av nasjonale
tjenester/funksjonalitet på de ulike plattformene.
Staten må tydeliggjøre hvilke gevinster og kostnader innføring av de nasjonale plattformer og
infrastruktur har slik at kommune settes i stand til å gjøre informerte beslutninger om innføring. At
kommunene selv kan ta stilling til innføringstidspunkt er viktig for å sikre eierskap og motivere til de
nødvendige endringene som skal til. Dersom staten legget til grunn at kommunene skal pålegges betaling
for de nasjonale løsningene mener KS at det må være fakturabasert prising av reelle tjenester og
funksjonalitet, basert på faktisk bruk i de ulike kommunale tjenesteområdene, der kommunene
kompenseres for sine merkostnader. Det kan ikke legges til grunn at en løsning er «innført» i kommunene
dersom kun et fåtall kommunale tjenesteområder rent faktisk kan bruke løsningen.
En teknisk løsning gir ikke gevinster med mindre de understøtter arbeidsprosessene og brukes på riktig
måte. Det er viktig å ikke undervurdere behovet for gode endringsprosesser med lederforankring og
holdningsendringer. Et ensidig fokus på å påtvinge kommunene tidsmessig plikt til innføring vil kunne
kortslutte arbeidet med endringsprosesser og føre til feil bruk av løsningene og manglende nytte. Det må
derfor legges til rette for et gjensidig og godt samarbeid mellom stat og kommune med tilstrekkelig
forankring og gode endringsprosesser. Dette vil skape bedre forståelse for hva tjenestene skal bidra med
og hvordan disse kan gi nytte i en ellers krevende hverdag.
KS mener videre at staten må sørge for tilstrekkelig forutsigbarhet, og veikart, for når nasjonale ehelsetjenester er klare til bruk i de ulike delene av den kommunal helse- og omsorgstjenesten og som gjør
det mulig for kommunene å planlegge for innføring.
Med bakgrunn i statens veikart for de nasjonale e-helseløsningene har KS iverksatt et arbeid med felles
plan og rammeverk for e-helse for kommunal sektor. Formålet er å sette kommunene i stand til å foreta
felles prioriteringer i samarbeid med nasjonale myndigheter, med tydeliggjøring av kommunal sektor sine
behov og interesser innen det nasjonale e-helseområdet, inklusive premisser og forutsetninger for det
videre arbeidet.
Et felles plan- og rammeverk vil også kunne legge til rette for mer helhetlig styring på tvers av sektorer
sett i forhold til Regjeringens og KS’ digitaliseringsstrategi og livshendelsesperspektivet. Rammeverket vil
kunne bidra til større forutsigbarhet og mulighet for å realisere gevinster samt redusere kostnader og
risiko for kommunene, og bidra til samordning av kommunal sektors prioriteringer og forventninger til
nasjonalt eHelsearbeid. Planverket planlegges ferdigstilt i 2021 og vil gi et bedre utgangspunkt for frivillig
innføring av nasjonale e-helseløsninger, i motsetning til pålegg og tvang.
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3. Nærmere vurderinger
Generelt
KS er enig med departementet i behovet for sterkere samhandling på e-helseområdet, og at de nasjonale
e-helseløsningene må styrkes og videreutvikles. KS er imidlertid uenig i de virkemidlene som staten
foreslår.
Lovforslaget pålegger kommunene å bruke og betale for nasjonale e-helseløsninger, uten direkte
medinnflytelse på løsninger og kostnadsnivå. KS legger til grunn at kommunene har et ansvar for
kommunale helse- og omsorgstjenester til befolkningen. Men dette ansvaret innebærer ikke et
automatisk ansvar for finansiering av statlige e-helseløsninger som kommunene verken bruker, eier eller
har reell mulighet til å påvirke. Slike pålegg må ha hjemmel i lov, jfr kommunelovens § 2-1, og må da
vurderes opp mot kommunelovens formålsbestemmelse (§1-1).
Erfaringen gjennom pandemien er at de digitale nyvinningene som er nyttige for den kommunale
tjenesteutøvelsen og tilrettelagt for bruk i kommunene, innføres i raskt tempo. Å etablere god og tilpasset
funksjonalitet til ulike tjenesteområder og brukergruppene i kommunene, slik at løsningene bidrar til
effektivisering og økt kvalitet i tjenesten, er dermed det viktigste virkemiddelet for at kommunene tar en
ny løsning i bruk.
KS kan ikke stille seg bak lovforslaget fordi det legger for stor myndighet til statlige organer uten at
kommunesektoren gis reell innflytelse på utvikling av løsninger, implementering eller kostnadsnivå. KS
ønsker derfor utredet modeller for hvordan kommunesektoren i lov kan gis reell medinnflytelse, men
erfarer at departementet ikke har ønsket å drøfte eller utrede dette nærmere. Høringsnotatet begrunner
i liten grad hvorfor de samlede kostnadene til drift og forvaltning av de nasjonale løsningsplattformene
nærmest utelukkende skal dekkes av sykehus og kommuner, mens andre aktører som benytter
plattformene til understøttelse av sine oppgaver, for eksempel fastleger og den sentrale helseforvaltning,
i liten eller ingen grad skal betale for sin bruk.

Plikt til å betale for bruk av nasjonale e-helseløsninger
Kommunene vil innledningsvis bli kompensert for kostnadene til forvaltning og drift av nasjonale ehelseløsninger tilsvarende bevilgningen i statsbudsjettet for 2021. Etter dette må kommunene sammen
med sykehusene dekke all fremtidig kostnadsvekst for løsningene på statens hånd. I tillegg medfører
plikten til å ta i bruk løsningene at kommunene må dekke utvikling av løsninger i sin kommune samt
innføringskostnader selv. Det bør i forslaget fremgå tydeligere hva som ligger i begrepet «kostnadsvekst»,
og foretas et skille mellom tilfeller av vesentlig nyutvikling av funksjonalitet og øvrig kostnadsvekst knyttet
til etablerte løsninger.
Slik vi tolker dette, vil kommuner i liten grad ha innflytelse over den fremtidige kostnadsveksten da
departementet vil ha vide fullmakter, og rammene i lovforslaget gir stor skjønnsfrihet for staten. Forslaget
innebærer også at økte forvaltningskostnader som fra og med 2022 oppstår gjennom at vesentlig
nyutvikling må dekkes innen rammene av kommunenes frie inntekter uten kompensasjon, og uten at
kommunene gis mulighet til reell medbestemmelse på hva som skal utvikles. Dette er ikke minst en
utfordring da forslaget innebærer at kommunene gis et medfinansieringsansvar for en rekke
tjenester/funksjonalitet innen løsningsplattformene som IKKE er i bruk i kommunene – og som
kommunale tjenesteområder heller ikke er målgruppe for. Løsninger som ikke har kommuner som
målgruppe kan kommunene vanskelig være premissleverandør for. Det vil dermed være aktører som selv
IKKE skal betale for egen bruk, som t vil være drivere for nyutvikling og økte kostnader. Slik lovforslaget
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er utformet, vil den kostnadsveksten som følger av nyutvikling skje uten ytterligere kompensasjon for
kommunene. Dermed innebærer forslaget en tvungen svekking av kommuneøkonomien med behov for
kutt på andre tjenesteområder for å finansiere kostnadsvekst til statlig styrt ehelse. At et
sektordepartement skal gis fullmakter til å påføre kommunene denne type merkostnader som må dekkes
inn gjennom kutt i øvrig tjenestetilbud, mener KS innebærer et systemskifte som ikke kan aksepteres.

Økonomiske og administrative konsekvenser
En usikkerhet er knyttet til hvordan kostnadsnivået for løsningene påvirkes av evt. økt bruk. En annen
usikkerhet handler om hvordan man ser for seg at blant annet teknisk gjeld (grunnet manglende
vedlikehold og nødvendig teknisk oppgradering over tid) og allerede planlagte eller igangsatte
investeringsløp skal håndteres finansielt siden kommunesektoren i liten grad har vært delaktig i
prioritering og behovsvurderinger knyttet til disse prosessene.
Selv om kommunesektoren via TBU har en viss innsikt over tallgrunnlaget, er det høyst usikkert hvilke
mekanismer som gjelder med tanke på insentiver hos NHN til å optimalisere driften. I tillegg er KS kjent
med at en del av løsningene står overfor betydelige investeringer og moderniseringsprosesser for å kunne
fungere i tråd med dagens tekniske krav. KS antar at også dette innebærer at kostnader av ukjent omfang
vil påløpe i løpet av de kommende årene.
Lovforslaget bryter etter KS’ vurdering med prinsipper om at kommunen skal kompenseres for sine
kostnader ved lovpålegg, og at Stortinget gjennom vedtakelse av lov slik også fastsetter rammene for
finansiering. Det innføres et nytt finansieringsprinsipp ved at kommunene ikke kompenseres for sine
kostnader, men forutsettes å betale selve kostnadsveksten av frie midler gjennom at kommunene
faktureres for en skjønnsmessig fastsatt andel av nasjonale løsningsplattformer bestående av en rekke
tjenester/funksjonalitet der mange kan være rettet mot andre enn den kommunale
tjenesteproduksjonen.
Betalingsplikten inntrer også uavhengig av om tjenestene faktisk er tatt i bruk, uavhengig av om
kommuneorganisasjonen er målgruppe for de ulike tjenestene, eller om tjenestene er tilpasset
kommunesektorens behov. Dette skiller seg vesentlig fra normale modeller for felles tjenesteleverandører
der et vesentlig prinsipp er at det man skal betale for, er de tjenestene du faktisk benytter og dermed har
et forhold til. Plattform- og felleskostnader henføres i slike modeller til de ulike tjenestenes bruk av
plattformene. Her er alle slike sammenhenger frakoblet, og det er opp til departementets skjønn å
vurdere spørsmålet om fordeling av kostnadene helt uavhengig av tjenester og funksjonalitet for
kommunale tjenesteområder . Kommunene pålegges også ansvar for finansiering før løsningene er
tilrettelagt for bruk i kommunenes egne tjenesteområder i vesentlig omfang, jf. forslag om å innføre
betalingsplikt for eResept fra 1.1.2022.
Størrelsen på kostnadsveksten i de nasjonale e-helseløsningene er forbundet med stor usikkerhet.
Erfaringene viser at forvaltningskostnadene øker i takt med at løsningene tas i bruk av flere. For de
tjenestene der også kommunene er målgruppe, er det derfor rimelig å anta at kostnadsveksten vil kunne
bli betydelig i årene fremover, siden mange av dem foreløpig har lav utbredelse da de først nylig, eller
ennå ikke, er tilrettelagt for bred innføring i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. I tillegg er det
teknisk gjeld fordi løsningene ikke i tilstrekkelig grad har blitt vedlikeholdt og modernisert som må hentes
inn gjennom nyinvesteringer. Utover dette er det gjennom program for helhetlig samhandling og
legemiddelprogrammet betydelige investeringsambisjoner, med mulige milliardinvesteringer.
Erfaringsmessig er årlige forvaltningskostnader for tjenester 15-25 prosent av investeringer som gjøres.
Det er derfor svært sannsynlig at kostnadsveksten til drift og forvaltning av de løsningsplattformene som
inngår i lovforslaget vil øke betraktelig i årene fremover.
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Løsningene som kommunene pålegges å betale for er i praksis «løsningsplattformer» som kan bestå av en
rekke ulike tjenester, der kommunene bare bruker noen av tjenestene. Fastlegers bruk av løsningene
regnes videre inn som kommunenes bruk. Kommuner skal sørge for at det er en fastlegetjeneste, men det
har aldri ligget til dette ansvaret å finansiere fastlegenes IKT-løsninger. KS erfarer at kommunene allerede
subsidierer fastlegeordningen med over en halv milliard årlig.
Det er i strid med de alminnelige reglene for kompensasjon av kommuner at kommunene skal ha
finansieringsansvar for fastlegenes bruk av de digitale løsningene. Det samme forholdet vil oppstå ved at
kommunene nå skal finansiere statlig initierte innbyggertjenester, kjernejournal og e-resept utover
kommunenes egen bruk og dekke merkostnadene til disse. KS ønsker også å understreke at vi ser en fare
for at plikten knyttet til enkelte av innbyggertjenestene potensielt kan belaste helsepersonell ved at man
må bruke tid som skulle kommet den enkelte tjenestemottaker til gode til å rapportere data i manuelle
løsninger dersom det ikke eksisterer full integrasjon mot de kommunale fagsystemene.
Forslaget gir, slik KS ser det, departementet vide fullmakter til en ny form for direkte øremerking av
kommunenes frie inntekter, uten at dette legges frem for Stortinget knyttet til de ordinære
budsjettprosessene.

Vurdering av gevinster
Det er først og fremst sykehusene og den enkelte innbygger som får gevinstene av at løsningene tas i
bruk. Kommunene kan derfor i liten grad finansiere kostnadsveksten fordi det i mindre grad oppnås en
effektivisering av kommunens egne tjenester (gevinstrealisering). Blant annet kan høringsnotatets
beskrevne gevinster for kommunenes bruk av kjernejournal og Digihelse ikke sies å være verifisert
gjennom innføring i kommunene så langt, men antas delvis å være hentet fra gevinstantagelser før
praktisk utprøving i tjenestene. KS’ erfaringer så langt, er at vi ser kvalitative gevinster i kommunene, men
i liten grad gevinster av konkret og realiserbar art.
KS er uenig i at kommunene (sammen med sykehusene) skal bære all risiko for fremtidig kostnadsvekst
for det som i hovedsak er infrastruktur og plattformer, og særlig at kommunene må betale for andres
bruk av tjenestene. Forslaget om betalingsplikt innebærer at kommunenes frie inntekter bindes opp til
inndekning av kostnader på statens hånd og at nasjonale E-helseløsninger i praksis ikke blir en del av et
kommunestyres mulige prioriteringer innen de frie inntektene, samtidig som kommunestyret pålegges
ansvaret for å ivareta en «plikt til å ta i bruk» og de kostnadene dette innebærer for kommunen lokalt.
Dette er særlig betenkelig fordi kommunene i nåværende styringsmodell har begrenset mulighet til å
påvirke kostnadsnivå og kostnadsvekst, fordi en stor del av tjenestene på plattformene ikke har
kommunale tjenester som målgruppe. Historisk sett er de nasjonale tjenestene utviklet for nasjonale
aktører og befolkningen samtidig som de i begrenset grad er tilpasset kommunale behov og tilrettelagt
for bruk i kommunene.

Vurdering av pålegg om bruk
Pålegg om bruk av e-helseløsninger for å støtte samhandling kan være hensiktsmessig mot slutten av
innføringsløp for å sikre at også «etternølere» tar i bruk tjenester som er nødvendige for kvalitet og
pasientsikkerhet i den samlede helsetjenesten.
Innføringsplikt bør i tilfellet knyttes til konkrete tjenester som ønskes tatt i bruk, da hver av tjenestene på
de nasjonale løsningsplattformene i praksis vil kreve egne innføringsløp.
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Lovforslaget foreslår innføring av kjernejournal og innbyggertjenester i hjemmetjenesten innen januar
2024. Vi er usikre på om disse tidsfristene er hensiktsmessige da det ikke foreligger omforente planer for
innføring.
Innbyggertjenester er viktig for kommunene. Like viktig er det at tjenestene er på en nasjonal
infrastruktur med en eier av plattformen som legger føringer og arbeider for medinnflytelse fra alle
aktuelle parter.
Kommunene har initiert og tatt lederansvaret for utviklings- og innføringsprosjekt for DigiHelse som er
finansiert med betydelige bidrag fra kommuner og delvis ved finansieringsordningen DigiFin.
Kommunene finansierer allerede i dag drift- og forvaltningskostnader for DigiHelse.
Til sammenligning ble Digital Dialog fastlege, som er en tilsvarende løsning for fastlegene, finansiert av
det nasjonale EPJ-løftet med forutsetning at staten bekostet infrastruktur og drift av plattform, ref.
protokoll 2014-2015. Det foreslås ikke pålagt etablering og bruk av denne.
Departementet hevder at lovpålegg vil medføre at kommunene raskere tar løsningene i bruk. KS etterspør
dokumentasjon for dette. Erfaringer viser at kommunene har vist evne og betalingsvilje til å innføre
nasjonale løsninger, uten pålegg, der de ser gevinstene for innbygger og for egne virksomheter.
Eksempelvis er nytt folkeregister tatt i bruk av snart 250 kommuner bare siden nyttår. Portal for
bekymringsmelding for barnevernet har siden lanseringen i fjor blitt tatt i bruk av et stort antall
kommuner og er nå tilgjengelig for mer enn 4 millioner av landets innbyggere. Elektronisk melding om
dødsfall og dødsårsaker oppnådde i praksis nasjonal utbredelse på ett år. Andre eksempler er DigiSos,
DigiHelse og DigiHelsestasjon, og ikke minst alle pandemiløsningene; Fiks smittesporing er tatt i bruk av
141 kommuner siden mai 2020, Fiks prøvesvar er tatt i bruk av 83 kommuner siden november 2020.
Felles for disse er at de har fått rask utbredelse etter utvikling i tett samspill både innad i kommunal
sektor og i samarbeid med relevante statlige aktører. Dette har sikret godt eierskap til løsningene og
ivaretagelse av kommunenes behov. Det sentrale for at kommunene skal velge å ta i bruk løsningene er at
forutsetningene ligger til rette for å ta i bruk løsningen og at dette vil bidra til bedre tjenestetilbud til
innbyggerne eller mer effektiv tjenesteproduksjon. Løsningene har også vært tilrettelagt for kommunene,
pilotert og klar til å tas i bruk uten tilleggsutvikling som forsinker prosessen, slik en har opplevd ved
HelseID.
Å pålegge kommunene innføring og bruk fremstår uhensiktsmessig og vil føre til en risiko for kommunene
for å ta innovative initiativ da de ved etablering av tilsvarende prosjekter vil påføre hele kommune-Norge
en digital og økonomisk forpliktelse i fremtiden.

Vurdering av betalingsplikten
KS mener prinsipielt at staten skal betale for drift og forvaltning av nasjonal e-helseinfrastruktur (-og
løsninger) på lik linje med annen samfunnskritisk infrastruktur.
Dersom staten opprettholder betalingsplikt, mener vi at dette da må være basert på faktisk bruk, der
kommunene får kompensert sine merkostnader. KS mener det vil være lettere å få oppslutning rundt ehelseløsningene dersom det legges opp til en modell der kommunene kun betaler for tjenester de faktisk
bruker, har nytte av og kan påvirke utviklingen av.
KS mener derfor at kostnadene ved innføring av nasjonalt pålagte e-helseløsninger må finansieres ved at
de enkelte aktørene betaler for løsningene etter faktisk bruk, og at kostnader for kommunene ved å
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innføre ytterligere tjenester må dekkes ved økt rammebevilgning, etter forutgående felles
kostnadsberegning.
KS er også svært bekymret for at lovforslaget skaper en ny presedens for hvordan staten i fremtiden vil
finansiere statlige IT-løsninger på andre sektorer. Dette gjør det desto viktigere at det blir utredet
nærmere hvilke prinsipper som skal gjelde for betaling og fordeling av kostnader mellom aktørene (der
det er naturlig å hensynta gevinstene av løsningene), og hvilke typer tjenester/andel av løsninger det er
naturlig at kommunal sektor kan pålegges å betale for. Slike sentrale prinsipper bør være nedfelt i selve
lovforslaget, slik at det er klart hvordan kostnadsfordelingen skal beregnes på nasjonale fellesløsninger.
KS mener at de administrative og økonomiske konsekvenser av lovforslaget for kommunene ikke er
tilstrekkelig vurdert og utredet i departementets høringsnotat. Dette svekker i betydelig grad også
Stortingets mulighet til senere å fatte vedtak på et tilstrekkelig informert grunnlag.
For øvrig viser KS til dialogen vi har hatt omkring Teknisk Beregningsutvalg og utøvelsen av deres rolle. KS
er tilfreds med at departementet vil gjennomgå mandatet til Teknisk beregningsutvalg for ehelseløsninger. Vi legger til grunn at man vil se dette i sammenheng med den nasjonale styringsmodellen
for e-helse.

Kommentarer til beskrevne nasjonale løsninger og plattformer
Lovens intensjon om samhandling vektlegger viktigheten av å utveksle informasjon digitalt og at
pasientinformasjon deles sikkert og effektivt. Dette er en forståelse av samhandling vi stiller oss bak og
som er svært viktig at kommunene deltar i.
I høringsnotatet fremgår det en del påstander som skal bygge opp under lovens intensjon som KS mener
bør presiseres, utdypes nærmere eller rettes opp:
1. Høringsnotatet påpeker en del gevinster for kommunene som baserer seg på tidlige estimater
gjennomført av direktoratet for e-helse før oppstart av reell utprøving i tjenestene. KS er usikre
på om disse er realistiske og om de fortsatt er gyldige. KS’ erfaringer de senere årene er at
spesielt de kvantitative gevinstene ved e-helseløsninger er vanskeligere å realisere enn det som
antas innledningsvis. Her er det viktig å benytte reell utprøving som grunnlag for evaluering og
oppdatering av gevinst- og kostnadsanslag.
2. I høringsnotatet fremgår det en påstand om at det eksisterer en omforent plan for videre
innføring av kjernejournal i kommunene fra 2022 (høringsnotatet s.14.). Videre plan og ansvar for
innføring av kjernejournal i sykehjem og hjemmesykepleie etter 2021 er ikke klarlagt og KS stiller
seg ikke bak dette.
3. Kjernejournal oppnår sin effekt når flest mulig tar den i bruk, slik høringsnotatet presiserer. Det
forutsetter imidlertid at kjernejournal er tilgjengelig for alle aktuelle deler av helsetjenesten, slik
som helsestasjon og skolehelsetjeneste. Det mangler intensjoner og planer for denne kommunale
tjenesten slik at helsepersonell kan ha et felles beslutningsgrunnlag i sin pasientbehandling.
4. KS frykter at kostnadsbildet for flere av de nasjonale løsningene er basert på utdaterte
kostnadsestimater og det er kjent at kostnadsestimatene er begrensede i sitt omfang. Vi ser at
man dermed planlegger ut fra feilaktige forutsetninger og at merkostnader for kommunene
derfor undervurderes.
5. I høringsnotatet skissers det ambisjoner og et tidsløp for mange av løsningene som forutsetter at
funksjonalitet er klar til bruk både i nasjonale plattformer samtidig som praktisk bruk forutsetter
at funksjonalitet er ferdig utviklet og implementert i den enkelte kommune. KS vurderer dette
som lite realistisk med tanke på fremdrift. Dette gjelder f.eks. dokumentdeling, kjernejournal og
sentral forskrivningsmodul.
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6. HelseID er ikke tilstrekkelig for å kunne dele data og dokumenter mellom aktørene, slik det
beskrives i høringsnotatet. Det skal i tillegg etableres en egen tillitsmodell som utsetter
dokumentdeling i kjernejournal med minst 2-3 år for kommunene, iflg planer pr juni 2021, og der
kommunene har ulike utgangspunkt innen IKT-sikkerhet
7. Det bør presiseres at de opplysningene som vektlegges som viktige i kjernejournal inntil videre må
registreres manuelt av helsepersonell eller innbygger selv, og at disse derav ikke omfattes av de
automatiske registreringene, slik det kan leses av høringsnotatet. Dette innebærer samtidig en
betydelig barierre for ustrakt bruk.
8. I høringen beskrives Helsenorgeplattformen som et helsetilbud. KS anser dette som en
innsynsløsning som er nyttig for befolkningen. Den gir imidlertid lite konkret nytte for utøvende
helsepersonell. Et helsetilbud er å anse som medisinsk behandling eller annen behandling /
omsorg som gir bedre helse i en sykdomstilstand.
Utvikling av e-helseløsninger må sees i sammenheng med andre nasjonale strategier hvor
Digitaliseringsstrategien er viktig for kommunal sektor, men den skal også være førende for hele statlig
sektor. Livshendelser som berører Direktoratet for e-helse er blant annet Alvorlig sykt barn, og de krav til
digitale løsninger dette arbeidet setter bør være en retningsgiver for samhandling.
Det vil fra kommunal side også presiseres at det etter lansering av kjernejournal i 2014 var krevende å få
kjernejournal etablert som en naturlig kilde for helseopplysninger i spesialisthelsetjenesten, hos
fastlegene og i legevaktene. Mange virksomheter og helsepersonell opplevde ikke kjernejournal som
tilstrekkelig nyttig og løsningen var i tillegg tungvint i bruk. At kjernejournal var gratis og at virksomhetene
fikk mye god bistand i innføringen fra et eget innføringsteam i direktoratet uten kostnad, var helt
avgjørende for at kjernejournal kom i gang.
Det er derfor viktig å merke seg at når kommunene nå får ta i bruk kjernejournal så skjer følgende:
1. De må betale for forvaltning og bruk.
2. De må dekke hele innføringsløpet selv.
3. De må bidra til å dekke utviklingskostnadene.
4. De blir pålagt å bruke den uavhengig av hva de anser som nyttig.
Uten at kjernejournal hadde vært gratis, ser vi det sannsynlig at innføringstakten hadde vært betydelig
lavere. KS nettverk for innføring har et godt samarbeid med NHN, og KS er glade for fortsatt og om mulig
forsterket støtte til dette. Kommunene vil likevel være i samme situasjon nå som da
spesialisthelsetjenesten tok løsningen i bruk. Innholdet i kjernejournal er ikke vesentlig endret de siste
årene, med unntak av pandemirettede tiltak slik som testresultater av Covid-19. Når dokumentdeling i
kjernejournal kommer, vil situasjonen være annerledes, men det er langt frem før kommunene har dette.
De gevinstene av kjernejournal som det vises til at kommunene har i utkast til høringsnotat, kan ikke sies
å være dokumentert gjennom utprøvingen som hittil har funnet sted. Vi antar at disse delvis er hentet fra
direktoratets gevinstantagelser før utprøving. I tillegg er ikke kjernejournal tilrettelagt for en viktig del av
de kommunale helsetjenestene – helsestasjon og skolehelsetjenestene. Den helheten som departementet
vektlegger i begrunnelsene for innføringsplikt er derfor ikke mulig å realisere på nåværende tidspunkt.
Nytt Folkeregister
KS er usikre på nytten knyttet til pålegg om innføring av et parallelt folkeregister gjennom tjeneste hos
Norsk Helsenett.
Nytt folkeregister er på kort tid tatt i bruk av nær 2/3 av landets kommuner gjennom egen tjeneste, og er
gjennom dette også tatt i bruk i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Utvikling av en plattform
med separat kopi for helsesektor er ugunstig og kan stå i veien for utvikling av gode tjenester med
innbyggers behov i sentrum. Beslutning om etablering av en slik kopi gjennom prosjekt for nytt
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Folkeregister ble tatt på et tidspunkt der KS/Kommunal sektor ennå ikke var blitt involvert i arbeidet, og
KS og kommuner uttrykte da de ble informert om dette sin skepsis til en slik modell utfra mulighetene til å
kunne ivareta et helhetlig innbyggerperspektiv i arbeidet. At dette var besluttede føringer for arbeidet ble
imidlertid tatt til etterretning, og KS deltar i dag i MFHelse programmet som har som formål å realisere
folkeregister i en e-helsekontekst, for å bidra til koordinering av kommunal sektor ved en eventuell
utbredelse.
Separat kopi for helsesektor, i dagens situasjon med modernisert folkeregister, bidrar til økt kompleksitet
og økte kostnader ved håndtering av personopplysninger med tanke på å dekke behov utover det
Folkeregisteret gjør i dag. Ikke minst gjelder dette ivaretagelse av godt personvern på tvers av
tjenesteområder, f.eks. skatt og barnevern. KS mener det er viktig å gjøre en evaluering av om en separat
kopi av folkeregisteret er hensiktsmessig, gitt dagens utbredelse av folkeregisteret i kommunene, spesielt
om det er overlapp mellom de ulike folkeregistre som kan føre til konflikter mellom disse. I hovedsak bør
det vurderes andre tekniske løsninger som sørger for gjenbruk av en nasjonal «master» med eventuelle
sektorielle tilpasninger.
Departementet må ta ansvar for at kommunene unngår doble kostnader med en tydelig strategi for
distribusjon av folkeregisteret. Det må unngås at kommunene pålegges bruk av funksjonalitet fra NHN
som de alt har innført i kommunen.

Alternative løsninger som vil kunne gi bedre måloppnåelse og mer effektiv
ressursbruk
Vår erfaring er at man får særlig rask utbredelse når det er utviklet ulike alternativer tilpasset
kommunenes digitale modenhet. Felles for alle tjenestene som har oppnådd rask utbredelse er at det
ligger frivillighet til grunn, slik at kommunene selv tar et aktivt eierskap til beslutningen om å ta løsningen
i bruk og hvordan de skal kunne få realisert best mulige gevinster (både kvalitative for innbygger og evt.
økonomiske for kommuneorganisasjonen).
KS har derfor ønsket en utredning av hvilke forutsetninger som må være oppfylt for at kommunene kan
pålegges å ta i bruk en tjeneste, før det fremmes et lovforslag. Det bør også ivaretas at eventuelle pålegg
gis for den enkelte tjeneste kommunene skal ta i bruk, ikke for generelle plattformer. Dette fordi ulik
funksjonalitet/tjenester i praksis krever egne innføringsløp i organisasjonen. Dette har staten ikke ønsket
å etterkomme, men kun beskrevet en fremtidig prosess for å vurdere hvilke forutsetninger som må være
til stede for at departementet med hjemmel i lov skal pålegge kommunene å ta i bruk tjenestene.
KS har i lovmedvirkningsprosessen fremhevet at dersom NHN omgjøres til særlovselskap der kommuner
inviteres inn på eiersiden, så vil unntaket for utvidet egenregi i anskaffelsesforskriften § 3-1 flg. kunne
oppfylles. Dette vil også kunne åpne for mer fleksible organisatoriske modeller i tilknytning til det videre
arbeidet med realisering av felles kommunal journal og tilhørende plattformtjenester. Disse har stor grad
av tilknytning til NHNs nasjonale samhandlingsløsninger. Dette illustrerer at den foreslåtte
finansieringsmodellen i høringsnotatet og lovpålegget ikke er eneste måten for å etterleve
anskaffelsesregelverket for fakturering av nasjonale tjenester. KS ønsker av den grunn utredet alternative
modeller til et lovpålegg.

Departementet viser i høringsnotatet til at ulike selskapsmodeller og ulike former for delt eierskap
har vært vurdert i sammenheng med etablering av et selskap for å forvalte felles kommunal journal.
Modeller med delt eierskap er krevende både organisatorisk og juridisk, og er etter departementets
vurdering ikke et alternativ til lov- og forskriftsregulering for å løse dagens behov for å sikre innføring
og forvaltning av eksisterende e-helseløsninger.
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KS er kjent med staten har gjort enkelte utredninger, men disse har kommunesektoren ikke vært involvert
i. KS er heller ikke kjent med at etablering av særlovskap som alternativ er nærmere utredet som modell i
denne sammenheng. I forbindelse med utredningen av Felles kommunal journal er det enighet
mellom samarbeidsprosjektet der Helse- og omsorgsdepartementet deltar, og Helse- og
omsorgsdepartementet – om at det skal utredes alternative modeller til aksjeselskap som fremtidig
selskapsform, og at utredning av etablering av et eventuelt særlovselskap inngår i dette. I den
sammenheng bør det også gjennomføres reelle og felles vurderinger om eventuelt kommunalt
eierskap i Norsk helsenett.

Teknisk beregningsutvalg
Lovforslaget viser til diskusjoner og drøftinger i Teknisk beregningsutvalg som begrunnelse for
departementets innstilling til prinsipper for fordeling av kostnader. KS mener direktoratet for eHelse og
Helse- og omsorgsdepartementet her har benyttet TBU langt utover intensjonen til mandatet til utvalget
og som lå til grunn for den kompetansen som ble etterspurt da representanter ble oppnevnt.
TBUs mandat og oppgaver er:





legge fram best mulig vurdering av tallgrunnlaget for beregnede kostnader til forvaltning og drift
av eksisterende nasjonale e-helseløsninger og helsenettet
presentere tallmaterialet på en slik måte at det bidrar til transparens både når det gjelder
kostnadsanslag og fordeling mellom aktørene
legge fram vurderingen av tallmaterialet for Helse- og omsorgsdepartementet på et tidspunkt
som er tilpasset statsbudsjettprosessen
gjøre vurderinger av tallgrunnlaget etter initiativ fra kommunesektoren/KS, regionale
helseforetak og andre aktører som betaler for nasjonale e-helseløsninger

TBU er mao. ikke et utvalg oppnevnt med mandat til å diskutere og innstille strategiske prinsipper for
fordeling av kostnader mellom helseaktørene, men et teknisk beregningsutvalg som skal sikre at
kostnadsgrunnlaget er riktig og kvalitetssikret slik at det kan ligge til grunn for videre drøftinger.
Prinsipper for kostnadsfordeling må etter KS vurdering omforenes i en gjensidig styringsmodell der
kommunal sektor har reell medinnflytelse, forankres politisk gjennom konsultasjonsordningen og til
syvende og sist fremlegges av Regjeringen til Stortinget for behandling. At TBU har blitt gitt eller tatt på
seg oppgaver av strategisk og prinsipiell betydning, utenfor mandatets intensjon, oppleves problematisk
også fordi drøftingene i utvalget oppleves dominert av toppledere fra de regionale helseforetakene som
eiere av sykehusene, og at utvalget ledes av staten.
Oppgaven som omfatter å presentere tallgrunnlag som bidrar til transparens er noe annet enn strategiske
vurderinger av fordelinger av kostnader mellom aktørene. Det må i tillegg skilles tydelig mellom
diskusjoner om utviklingskostnader (som ikke er en del av TBU) og drift og forvaltningskostnader.
KS minner her om utredningsinstruksen som «gjelder fullt ut for alt utredningsarbeid som dreier seg om
oppgaver og plikter for kommuner og fylkeskommuner. Det framgår av minimumskravene til utredning
under punkt 2-1 i instruksen at utredninger skal omfatte virkninger for bl.a. fylkeskommunal og
kommunal forvaltning. Dermed skal instruksen med veileder følges ved utredning av både økonomiske og
juridiske virkemidler som staten bruker overfor kommunal sektor.",
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-om-statlig-styring-av-kommuner-ogfylkeskommuner/id2791598/?ch=4
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KS kan ikke se at utredningsinstruksen er lagt til grunn for det arbeidet som er lagt frem til drøfting i
Teknisk beregningsutvalg. Dette, sammen med mangler andre steder i styringsmodellen for e-helse,
skaper uheldige diskusjoner og påstander om posisjonering og andre misforståelser om TBU sitt mandat
og formål.
Vi minner om at kommunerepresentantene i nasjonal fora, inklusive TBU, ikke har delegerte fullmakter til
å beslutte eller vedta fordeling av kostnader eller prinsipper for dette. Slike spørsmål bør etter KS
vurdering i stedet behandles i nasjonal styringsmodell for eHelse, tas inn som en del av
konsultasjonsordningen og til syvende og sist legges frem for Stortinget som del av den ordinære
statsbudsjettprosessen.
KS viser også til bilateralt konsultasjonsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet høsten 2020 der KS
fremførte: «KS har særlig med bekymring notert at Teknisk Beregningsutvalg har gått langt i å drøfte
forhold av strategisk og prinsipiell betydning. Dette lå ikke til grunn da representantene ble oppnevnt. Det
er heller ikke noe i mandatet til Teknisk beregningsutvalg der TBU skal utvikle prinsipper for
kostnadsfordeling eller på annen måte gjøre prinsipielle disponeringer. Oppgaven i TBU er se på
tallgrunnlaget og vurdere om dette er godt nok. Øvrige forhold bør drøftes i samstyringsmodellen for
ehelse med påfølgende representativ behandling innen konsultasjonsordningen.»
Det er viktig at diskusjonen i utvalget skjer i tråd med hovedintensjonen bak utvalgets mandat, nemlig å
være et Teknisk beregningsutvalg som skal kvalitetssikre underlag fra Norsk helsenett. Utvalget bør ikke
selv være de fremste til å ta stilling til om de selv ønsker å ta en tung strategisk rolle med betydelig
økonomiske konsekvenser for sektoren.

Kommunen må sikres reell medinnflytelse
Lovforslaget legger opp til at kommunene pålegges å ta i bruk og betale for ulike e-helseløsninger uten
reell medinnflytelse. KS er enig i at det for IT-sektoren er et særskilt behov for standardisering og felles
løsninger. Det er på det rene at hver kommune ikke kan ha sine egne løsninger i alle sammenhenger
dersom realisering av ambisjonene i Regjeringens og KS felles digitaliseringsstrategi «En digital offentlig
sektor» skal virkeliggjøres Men det må være en helhetlig plan. Digitaliseringsstrategien legger samstyring
mellom Stat og kommunal sektor til grunn, der kommunal sektor skal sikres reell innflytelse med
utgangspunkt i prinsippene tidlig involvering, likeverdighet og representativitet. KS kan ikke se at
lovforslaget sikrer kommunal sektor slik reell innflytelse og er dermed ikke i tråd med regjeringens egen
digitaliseringsstrategi.
KS har samtidig fremhevet at dette også aktualiserer behov for utredninger av nye måter å arbeide på for
å kunne ivareta hensynet til lokaldemokrati og lokalt selvstyre, og herunder sikre reell medinnflytelse for
kommunesektoren. Dette gjelder både for utvikling av løsninger, implementering og kostnadsfordeling.
Lovforslaget er en vid hjemmelslov som legger kompetansen alene til departementet og direktoratet,
både for når kommunene skal pålegges å ta i bruk tjenestene, og fastsettelse av betalingens omfang og
fordeling. Dette skaper en stor ubalanse, og kommunene må derfor sikres økt innflytelse.
En av årsakene til at innføring i kommunene har tatt tid, er at flere av de nasjonale løsningene ikke er
tilpasset eller ferdigutviklet for bruk i kommunene. Bruk- og betalingsplikt der staten tar ensidige
beslutninger er ikke riktig strategi i så måte. Økt innflytelse fra kommunesektoren er et bedre
virkemiddel, som vil bidra til at løsningene blir bedre tilpasset kommunenes behov og øke deres nytte,
samt øke kommunenes eierskap og motivasjon til å ta i bruk løsningene.
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KS har derfor foreslått at staten utreder en lovfesting av en mer forpliktende konsultasjonsordning
mellom statens organer og KS/kommunal sektor. KS ønsker en slik ordning for å sikre kommunesektoren
mer reell innflytelse på utvikling, drift og også fastsettelse av betalingens omfang og fordeling. Dette
oppnås blant annet ved at det i lov kan beskrives en prosess hvor det er en intensjon om at stat og
kommuner skal oppnå enighet, men hvor det ikke er et krav om enighet. Det kan videre beskrives i lov
hvordan ordningen skal organiseres, hvor siktemålet er å oppnå reelle drøftelser mellom staten og
kommune som likeverdige parter. Denne ordningen må forankres i den allerede etablerte
konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS, men krever en separat prosess og møtepunkter.
Dersom kommunesektoren kommer inn på eiersiden i NHN, vil det, for så vidt gjelder tjenesteleveransen,
også gi kommunesektoren en viss medinnflytelse.

Lasse Hansen
Administrerende direktør

Kristin Weidemann Wieland
Områdedirektør, Forskning, innovasjon og digitalisering

Vedlegg: KS uttalelse til lovmedvirkningen
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Høringssvar fra Østre Agder- samarbeidet til –
Forslag til endringer i pasientjournalloven mv.
Østre Agder samarbeidet viser til «Forslag til endringer i pasientjournalloven og IKTstandardforskriften- Tilgjengeliggjøring av og betaling for nasjonale e-helseløsninger»,
publisert 15.juni 2021 med frist for høringssvar 18.august 2021.
Østre Agder- samarbeidet består av følgende kommuner: Froland, Åmli, Gjerstad, Vegårshei,
Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommune. Samarbeidet vurderer at interkommunalt,
regionalt og nasjonalt samarbeid er svært viktig. Agder har gjennom Regional koordineringsgruppe
for e-helse (RKG) opprettet i 2016 god erfaring med interkommunalt samarbeid for å vurdere ulike
initiativ i regionen og implementering av nasjonalt og internasjonalt samarbeid innenfor bruk av
velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren.
Østre Agder-samarbeidet viser til uttalelsen fra KS og gir sin støtte til denne.
Samarbeidet er enig med departementet og KS om at det er behov for sterkere samhandling på ehelseområdet, og at de nasjonale e-helseløsningene må styrkes og videreutvikles. Østre Agder
støtter KS, som er uenig i virkemidlene som staten foreslår. Østre Agder mener det er viktig å gi
kommunal sektor reel innflytelse på forslag som griper inn i enkeltkommuners økonomi og
selvstyre. Videre vurderes det uheldig at høringsforslaget legges frem med høringsfrist 18.08, da
det er til hinder for politisk og administrativ forankring i hver enkelt kommune. Høringsfrist utfordrer
naturlig forankring i ulike utvalg i Østre Agder og andre interkommunale samarbeid på Agder.




Østre Agder er kjent med forskning som viser at organisatoriske endringer og økonomisk
satsning på e-helseløsninger og digitalisering i helse- og omsorgssektoren vil fremme økt
interoperabilitet i offentlig sektor, og støtter KS som mener at staten har et samlet
finansieringsansvar for nasjonal infrastruktur, inklusive innen e-helse.
Østre Agder mener at forslaget griper direkte inn i det kommunale selvstyret ved at
departementet gis anledning til å prioritere kommunenes frie inntekter på kommunestyrets
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vegne. Det legges gjennom lovforslaget opp til at departementet kan fastsette størrelse på
kommunenes betaling for statlig eide og styrte e-helse løsninger der plikt til å betale er styrt
gjennom lov. Siden forslaget ikke legger opp til økonomisk kompensasjon annet enn i 2022,
vil forslaget slik det fremstår redusere kommunenes handlingsrom for ivaretakelse av andre
lovpålagte oppgaver. Østre Agder er skeptisk til at staten gjennom forskriftsendringer kan
pålegge kommunene å betale for kostnadsøkninger til drift og forvaltning av statlige ehelseløsninger, spesielt hvis de påtvungne merkostnadene holdes utenom
Statsbudsjettprosessen gjennom Stortingets behandling og nasjonalforsamlingens rolle i å
fastsette de økonomiske rammene for kommunene. Departementet fraskriver seg ansvar
for eventuelle overskridelser ved forvaltning og drift, ved at kostnadene skal dekkes av
andre parter.
Forslag knyttet til innføring av e-helseløsninger i offentlig sektor må baseres på forutsigbare
kostnader og gevinster for kommunal sektor der brukeres behov, interoperabilitet,
samhandling og gevinster styrer satsningen.
Østre Agder samarbeidet støtter KS som mener at forslaget innebærer nye plikter for
kommunene, og at det ikke tilstrekkelig utredet i samsvar med utredningsinstruksen.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-om-statlig-styring-av-kommunerogfylkeskommuner/id2791598/?ch=4
Østre Agder viser til at innovasjon primært starter ut i fra et behov. Behovene innen
helsesektoren kommer i hovedsak i kommunene som konsekvens av demografiske
endringer og brukernes endrede behov. Det er derfor viktig at kommunesektoren og
brukere sikres reell innflytelse og påvirkning i forhold til utvikling, implementering og
kostnadsnivå for løsninger kommunene pålegges å betale for.
Samarbeidet støtter forslaget fra KS om at Stortinget gjennom lov bør ramme inn ordningen
og fastsette prinsippene for en eventuell kommunal medfinansiering, herunder
kompensasjon for kommunale merkostnader. Det vil kunne gi kommunene nødvendig
forutsigbarhet.
Østre Agder mener at det er viktig for oppslutning rundt forslaget om betaling at
kommunene kun betaler for de tjenestene de faktisk bruker, har nytte av og kan påvirke
utviklingen av. Samarbeidet støtter KS anbefaling om at kommunal sektor bør være med på
å fastsette betalingens størrelse i samarbeid med departementet. Gevinster og kostnader
er viktige grunnelementer for kommunal satsning fremover, også i forhold til nasjonale ehelseløsninger.
Mange av løsningene som departementet anbefaler at skal omfattes av lovforslaget er
teknologiplattformer som ikke er rettet mot bredden i behovene ved innføring av ehelseløsninger i de kommunale helse- og omsorgstjenester.
Østre Agder støtter KS i at innføring av nasjonale tjenester må legge frivillighet til grunn, og
at det brukes positive incentivmekanismer for at kommunene tar i bruk nye løsninger.
Kommunene i Norge har ulik størrelse med tanke på areal, demografi og inntekt, og med
antall ansatte fra mange tusen til kun et lite fåtall. Nasjonal helse- og sykehusplan 20202023 Meld. St. 7 (2019–2020) - regjeringen.no legger opp til det utadvendte sykehus. Når
en planlegger for innføring av nasjonale e-helseløsninger i helse- og omsorgssektoren må
det tas hensyn til de økonomiske og personellmessige forutsetningene. Dette krever
løsninger som ivaretar ulikhet i forutsetninger og at den digitale struktur de nasjonale
løsningene bygger på og estimater for utrulling ivaretar utfordringene.
Nytt lovverk må forholde seg til at den digitale utviklingen skjer meget raskt. Flere
forsknings- og utviklingsmiljøer er ifølge Prop. 65 L (2019–2020) - regjeringen.no bekymret
for konsekvenser av lovforslag i forhold til deres muligheter for å bidra i den teknologiske
utvikling på feltet. Lovforslag bør derfor gjennomgås med sikte på å forhindre slike
utilsiktede virkninger, ut over de begrensninger som følger av personvernhensyn, etikk,
lovverk og skjønnsmessig vurdering.

Østre Agder- samarbeidet kan derfor ikke støtte forslagene om lovendringer i pasientjournalloven
og i IKT- standardforskriften slik forslaget nå foreligger. Samarbeidet anbefaler departementet å
revidere forslaget slik at hensynet til kommunal selvråderett etter kommuneloven blir ivaretatt.
Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no

Videre må et revidert forslag bidra til at innføringen av velferdsteknologiske løsninger i kommunale
helse- og omsorgssektor styres av tjenestens og brukernes behov. Østre Agder støtter
departementets intensjon om å bidra til innføring av helhetlige velferdsteknologiske plattformer i
offentlig helsevesen.

Med vennlig hilsen
(Anbefalt forslag til signatur:)

Nina Evensen Smith, Leder
Østre Agder helse- og omsorgslederforum
Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd)
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Notat vedrørende status for kremasjonstilbud i Østre Agder-samarbeidet
Arendal 14.juni 2021
Etter at Arendal bystyre fant å måtte skrinlegge fellesprosjektet i regi av kommunene i Østre Agder
har saken vært preget av stillstand. Bakgrunnen for bystyrets vedtak var at stipulert kostnad for
anlegget var økt fra 24 mill.kr. til 40 mill.kr etter at Arendal eiendom hadde foretatt en helt ny
utredning der dagens anlegg ved Arendal kapell ble avskrevet som mulig løsning.
I et rådmannsutvalg i mars gjennomgikk kommunedirektøren i Froland et initiativ fra Tore
Konnestad begravelsesbyrå for å se på et nytt felles krematorium.
Han bygget sitt innspill på at etterspørselen etter kremasjonstilbud øker. Det er betydelig fare for at
pårørende velger bort tilbudet på grunn av ekstrakostnad på kr.7.500 på en begravelsesregning
som fra før av er høy.
Når statlig del av NAV tar regningen på transport over 20km så ser ikke kommunal sektor denne
kostnaden. Transport av en kiste til Sandefjord utgjør 16.000. Transport utgjør således en
betydelig offentlig utgift.
Kommunene overser den langsiktige kostnaden knyttet kistegraver. Det er plass til om lag 8
urnegraver på plassen som medgår til en kistegrav. Noen kommuner går helt nye veier ved å tilby
plassering i urnevegger som krever enda mindre plass.
Tore Konnestad begravelsesbyrå pekte på at krematoriet kunne bygges ut i privat regi.
Kostnadene kunne dekkes gjennom et spleiselag mellom kommune og pårørende. De pårørende
kunne få tilbudet til en pris som ligger lavere enn dagens nivå og kommunene ville oppnå
begrensning av areal til gravferdsformål og laver løpende driftsutgifter.
Sekretariatsleders vurdering:
Av alle saker som Østre Agder-samarbeidet har arbeidet med og som har endt opp i ingenting - så
er denne den mest beklagelige!
En region som nærmer seg 100.000 innbyggere står uten lokalt kremasjonstilbud. Dette er trolig
enestående i landet.
Det offentlige bør legge til rette for kremasjon ut fra egeninteresse. For de som kan velge
kremasjon bør dette i framtiden være den som flest velger. Religiøse grupper må ha frihet til å
velge andre løsninger, men ellers er det etter mitt syn samfunnets ansvar å legge til rette for
kremasjon. Det er også en urimelig løsning at dette skal koste mer enn å benytte en kistegrav.
Det er jo et velkjent faktum at innbyggere reagerer over å se benrester fra slettede graver. For de
som arbeider ved kirkegården er dette noe de forholder seg til med respekt og profesjonalitet, men
overgang til økt bruk av urnenedsettelse vil også for dem være positivt da behovet for å åpne
slettede graver begrenses.
Hva har Skien fått ved å bygge sitt nye krematorium? I tillegg til en utmerket estetisk ramme
omkring menneskers bortgang har et godt utbygd krematorium en vesentlig beredskapsmessig
dimensjon. Under pandemien har vi sett bilder fra katastrofal oppbevaring av offer før det har vært
mulig å gjennomføre begravelser. Allerede i dag er kapasiteten for oppbevaring av døde presset
sommerstid ved at tid mellom dødsfall og begravelse blir lengre for å få ordnet at praktisk.
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Østre Agder-samarbeidet bør på nytt vurdere lokalisering av felles krematorium med fasiliteter med
god kapasitet for oppbevaring av avdøde. Dette kan lokaliseres i tilknytning til en eksisterende
kirkegård dersom det finnes egnede arealer. Dersom dette ikke finnes bør det anlegges en
urnegravlund/urnevegg i tilknytning til et nytt anlegg med en verdig plassering i landskapet.
For å forberede en ny planprosess bør det pekes ut ett eller to lokaliseringssteder. Under arbeidet
besøkes fellesanlegget i Vestfold med sikte på å hente kunnskap og erfaring fra et eksisterende
regionalt tilbud. Det bør holdes åpent om et krematorium skal bygges i privat eller offentlig regi til
en er kommet lengre i en planprosess.
Kommunene har ikke penger, men ansvaret for våre innbyggere fra fødsel til grav har vi. La oss ta
et felles krafttak for å gi livets avslutning en mest mulig verdig ramme i alle faser. Å transportere
kister over lange avstander for å kunne tilby kremasjon er ikke godt nok for en stor og viktig region
i landet som Østre Agder. En verdig urnelund/minnelund/urnevegg bør være del av en slik ny felles
løsning.
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