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Digitalisering handler om mer enn teknologi. Det handler også om fag-, tjeneste- og prosessutvikling, 

derfor må flere enn IKT-tjenesten i kommunene jobbe med dette. Ledere, beslutningstagere og 

tjenesteledere må ha et levende forhold til teknologi. De må bruke det som en del av sin verktøykasse og 

som en del av den generelle organisasjons- og tjenesteutviklingen i kommunen. 

1 Formål 
Formålet med samarbeidet er å samle kommunenes felles fagkompetanse innen digitalisering og 

tjenesteutvikling i et kraftsentrum. Dette skal skje gjennom strukturert samarbeid og koordinering.  

 

I et samarbeid kan mange av oppgavene kommunene tidligere gjorde hver for seg, gjøres én gang på 

vegne av alle. Felles organisering av arbeidet skal bidra til utrulling av nasjonale og regionale løsninger, 

forbedring, effektivisering og en økt innovasjonstakt. Dette gjøres gjennom en effektiv spredning av gode 

løsninger, erfaringer og gevinster på tvers av alle kommunene i samarbeidet. 

 

Digitaliseringsnettverket i Troms og Finnmark, Digi Troms og Finnmark, er et regionalt 

vertskommunesamarbeid for digitalisering. Målet er at alle kommunene i samarbeidet skal evne å utvikle 

sine tjenester gjennom gode og effektive digitale løsninger for sine innbyggere og næringsliv. Digi Troms 

og Finnmark gjør dette ved å:  

• koble sammen og styrke den samlede kompetansen innenfor digitaliserings- og tjenesteområdene 

• dele på nøkkelkompetanse og optimalisere ressursforbruket 

• øke gjennomføringsevnen og gjennomføringskraften i utrulling av nasjonale løsninger 

• øke kvalitet og robusthet på digitale løsninger 

• koordinere felles anskaffelser og arrangere felles leverandørmøter 

• være kompetansesenter for gevinstrealisering 

 

Digi Troms og Finnmark skal:  

• fremme felles interesser i det nasjonale digitaliseringsarbeidet 

• etablere og styre en portefølje av felles prosjekter og anskaffelse 

• bidra til å heve digitaliseringskompetansen hos deltakerne 

• bidra til informasjonsdeling og samhandling 

• bidra til felles informasjonsutveksling, kompeteansebygging og implementering av nasjonale og 

eventuelt regionale løsninger i den enkelte kommmune 

 

Kommunene får tilgang til:  

• felles ressurser 

• standardiserte løsninger og tjenesteprosesser 

• koordinert mottak av statlige og felleskommunale prosjekter 

• veiledning i implementeringen av nasjonale løsninger  

• veiledning i optimaliset bruk av løsningene 

• bedre koordinering mot KS og andre nettverk 

• erfaringsutveksling på tvers av kommunene 
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Noen av de nasjonale fellesløsningene er lovpålagte. For alle de løsningene som ikke er lovpålagte, er det 

til enhver tid opp til den enkelte kommune om de skal ta løsningen i bruk eller ikke. 

 

 
 

 

Kommunene kan aktivt delta i:   

• felles faglige arenaer (bl.a. faggrupper) på tvers av alle kommunene i samarbeidet 

• felles implementeringsløp av nasjonale og regionale løsninger  

• koordinerte regionale anskaffelser 

• regional og nasjonal utvikling av løsninger 

 

Kommunene skal:   

• stille med ressurspersoner som har ansvar for etablering av de ulike løsninger og tiltak som 

kommunen velger å ta i bruk 

2 Hjemmel  
Samarbeidet organiseres som et vertskommunesamarbeid etter kommunelovens §20-2, administrativt 

vertskommunesamarbeid. Samarbeidsavtalen er regulert i henhold til kommunelovens §20-4. Samarbeidet 

medfører ingen overføring av myndighet fra samarbeidskommuner til vertkommune. 

3 Styring og administrasjon 
Ansatte i Digi Troms og Finnmark har sitt arbeidsforhold i vertskommunen. Leder av Digi Troms og 

Finnmark rapporterer direkte til kommunedirektøren i vertskommunen. Vertskommunen har alt personal- 

og økonomiansvar. 

KS Kommunedirektørutvalget i Troms og Finnmark (KDU) er styringsgruppe for Digi Troms og Finnmark. 

Når styringsgruppe behandler saker fra Digi Troms og Finnmark behandles er kommunedirektør i 

vertskommunen medlem i styringsgruppen. I tillegg deltar en representant fra Statsforvalteren i Troms og 

Finnmark som observatør. Daglig leder av Digi Troms og Finnmark ivaretar sekretærfunksjonen og er ikke 

medlem av styringsgruppen. 

Saker av prinsipiell art skal drøftes av styringsgruppen. Styringsgruppen benyttes aktivt for å drøfte og 

forankre beslutninger som gjelder planer og stategier, økonomi oa.   

Styringsgruppa utreder og saksbehandler alle saker som forutsetter politisk behandling i 

deltakerkommunene etter beslutninger tatt i den enkelte kommune.  

4 Kostnader 
Det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertkommunen   
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4.1 Beregning av økonomisk oppgjør  
Kostnader for deltakelese i Digi Troms og Finnmark fordelses på grunnlag av samarbeidskommunenes 

innbyggertall og en fast årlig deltakeravgift. 

 

Pr. 01.01.2023 følges følgende fordelingsnøkkel: 

 

• Fast årlig deltakeravgift kr 150 000,-  

• Variabel andel med kr 5,- pr innbygger – fordeles etter innbyggere pr 1. januar i budsjettåret 

 

4.2 Indeksregulering 
Styringsgruppa vedtar endring av kostnadsnøkkel. 

 

4.3 Faktura 
Harstad kommune sender faktura for samlet årsbeløp for den enkelte samarbeidskommune, én gang i året 

og pr 01.07. Fakturagrunnlaget er beskrevet i punkt 4.1 

 

Regnskapsmessige overskudd/underskudd overføres til digitaliseringsnettverkets budsjett i påfølgende år. 

 

Regnskap og årsmelding for foregående år sendes fra diginettverket til deltakerkommunene innen 15. 

Mars. Kopi av halvårsraporter og event. Tertial- eller kvartallsrapporter skal sendes styringsgruppen etter 

nærmere avtale.  

 

5 Uttreden og avvikling av samarbeidet 
Dersom deltagerne er enige om det kan samarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning, jf. 

Kommuneloven kapittel 20 § 20-8. 

 

Den enkelte kommune kan med 1 års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i vertskommune-

samarbeidet. Avtalen kan gjensidig sies opp med ett års frist med uttreden fra kalenderårets utgang.  

 

7 Ikrafttredelse  
Avtalen trer i kraft straks etter at kommunestyret har vedtatt den. Avtalen er ikke tidsbegrenset, men sies 

opp med ett års varsel, jf. punkt 5. 

 

8 Kommunestyrets godkjenning 
Avtalens gyldighet forutsetter godkjennelse av kommunestyret selv i den enkelte kommune, jfr. 

Kommuneloven kapittel 20 § 20-4, 1. ledd. 
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9 Underskrifter  
Herved bekrefter partene at avtalen er godkjent av kommunestyret, jf. punkt 8. 

 

Denne avtalen er utstedt og undertegnet i 2 – to – eksemplarer, hvorav partene beholder 1 – ett – 

eksemplar hver. 

 

_________________________ kommune      Harstad kommune 

Dato: ____________       Dato: ____________ 

 

___________________________      ___________________________ 

Ordfører        Ordfører 


