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Søknad om tilskudd til digitaliseringstiltak 
I forbindelse med eventuell etablering av Midt-Gudbrandsdal 
kommune 
 
Det vises til departementets brev av 29.02.2016 der det kunngjøres tilskudd til veier, 
bredbånd, og andre digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen.    
 
Kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu har framforhandlet en intensjonsavtale 
om mulig sammenslutning av de tre kommunene fra 01.01.2019. Intensjonsplanen er 
grunnlaget for folkeavstemming i de tre kommunene 22. mai 2016.  
 
14. juni 2016 skal kommunestyrene i hver av de tre kommunene behandle resultatet 
av folkeavstemmingen, og vedta om egen kommune skal delta i kommune-
sammenslutningen. 
 
På vegne av de tre kommunene søkes det med dette om kr 5.000.000 i tilskudd til 
digitaliseringsprosjekt i forbindelse med etableringen av den nye kommunen.  
 
Bakgrunn: 
Det er en utfordring å se for seg hvordan de kommunale tjenestene vil se ut langt 
fram i tid. De tre kommunene er enige om at den nye kommunen står sterkere til å 
utvikle tjenestene og løse oppgavene, enn kommunene hver for seg.   
 

• Den nye kommunen vil samlet sett ha større fagkompetanse og bedre 
forutsetninger for å bruke ressursene effektivt.  

• Den nye kommunen vil gi større fagmiljø, og legge til rette for mer 
spesialisert kompetanse 

• ”Den digitale kommunen” er et etablert begrep, og nye tekniske løsninger 
vil i økende grad komme til å prege den kommunale hverdagen og 
tjenestene. 

 
”Den digitale kommunen” vil i større grad enn tidligere gjøre det mulig for 
innbyggerne å skaffe seg informasjon om, kommunisere med og motta kommunale 
tjenester uten å oppsøke et kommunalt kontor.  



 

   

De tre kommunene er innforstått med at full effekt av kommunesammenslutningen 
med bedre tjenester og andre gevinstuttak vil ta tid. 
 
Hvis kommunesammenslutningen blir en realitet, står vi framfor betydelige 
utfordringer når eksisterende fagsystemer og digitale tjenester innen kommunens 
tjenesteområder skal samordnes.  
 
Mål og prosjektbeskrivelse: 
Den nye kommunen vil bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å bedre 
servicenivået, og øke kvaliteten på tjenestene. Det må være stor grad av innovasjon i 
hvordan kommunen utvikler tjenestetilbudet, kommuniserer med publikum og 
samhandler internt i organisasjonen. Vi må innrette tjenestene slik at de er lett 
tilgjengelige for innbyggere, næringsliv og andre brukere, til tross for økte 
geografiske avstander.    
 
De tre kommunene har de siste årene hver for seg jobbet med overgang fra 
papirbasert til fullelektronisk arkiv og saksbehandlingssystemer.  
Målet er at all saksbehandling og arkivering skal skje digitalt for alle de kommunale 
tjenesteområdene i den nye kommunen. 
 
Våre tre kommuner har allerede et utstrakt samarbeid innenfor mange områder i form 
av felles interkommunale selskaper og mange felles løsninger på datatekniske 
fagsystemer innen helsetjenester, karttjenester, HRM, tekniske tjenester, brann, 
renovasjon med flere. 
 
Selv om mange systemer er "fellestilpasset" er det mange systemer og 
fellesoppgaver inn i en ny kommune som blir for ressurskrevende å skulle videreføre 
i dagens form og funksjonalitet. En nytenkning og full digitalisering vil gi store 
gevinster i form av rasjonelle systemer for enhetlig håndtering i en ny kommune. 
 
Det er et mål at den nye kommunen skal være 100 % digital fra oppstart. 
 
Det betyr at den nye kommunen må klargjøre og legge til rette slik at alle innbyggere 
og offentlige instanser kan kommunisere og få utført ønskede tjenester digitalt. 
 
En overgang til fulldigitalisering vil kreve et stort forarbeid på fagsystemnivå for 
kartlegging av hvilke muligheter og begrensning dagens systemer har, og finne en 
digital fellesnevner for å få til en optimal digital plattform for samhandling mellom 
dagens tre kommuners løsning til en ny enhetlig digital plattform. 
 
Skoler og barnehager blir "papirløse" ved at all undervisning og læring skal foregå 
digitalt på egnede plattformer, enten på PC eller lesebrett. Alt må knyttes sammen i 
digitale plattformer lokalt og "sky basert" for kommunikasjon mellom elev, lære og 
foresatte. Samme digitaliseringsmodell velges for barnehagene. 
 
Kartlegging og planlegging vil være en sentral og viktig del for et 
digitaliseringsprosjekt. Et slikt arbeid må drives frem av en prosjektgruppe som må 
ha dette som hovedarbeidsoppgave fram mot etablering av den nye kommunen. 
Vi skal ikke glemme at de tre kommunene skal være i full drift som egne kommuner 
og løse oppgavene som før, samtidig som sammenslutningsprosessen går sin gang.  
 



 

   

Prosjektgruppa må rådføre seg og samhandle med dagens kommunale IKT-tjenester 
for å finne optimal fulldigital løsning. Skal resultatet bli slik vi ønsker, må vi kjøpe 
tjenester og kompetanse som vi ikke har i dag og vi må bruke store ressurser i årene 
fremover. Investering i IKT – maskinvare og programvare og opplæring vil medføre 
store utgifter for den nye kommunen. Et viktig mål for prosjektet er å sikre en 
helhetlig plan og behovsavklaring, som grunnlag for riktige anskaffelser. 
 
 
Plan for gjennomføring: 
 
2016:  Oppstart 

Nærmere avklaring av mål og rammer for prosjektet.  
           Prosjektleder, prosjektorganisering.  

Beskrive organisering, roller, ansvar og kompetanse som er hensiktsmessig 
for at prosjektet skal nå målene på en effektiv måte, samt foreslå personer 
som kan inngå i prosjektorganisasjonen. 

2017:  Kartlegging og involvering 
Plan for arbeidet med nødvendige prioriteringer 
Skaffe til veie nødvendige ressurser, forarbeid/praktisk tilrettelegging 

2018: Gjennomføring 
Å gjennomføre de anskaffelser som er nødvendige for å nå prosjektets mål og 
inngå hensiktsmessige kontrakter som er i henhold til anskaffelsesregelverket. 
Investering i IKT – maskinvare og programvare – opplæring 

2019:  Den nye kommunen skal være i drift fra 01.01.2019. 
 

Prosjektkostnad og planlagt finansiering: 
 

Finansieringskilde 2016 2017 2018 Totalt

Tilskudd fra denne ordningen      500.000 2.000.000 2.500.000   5.000.000 

Kommunenes eget budsjett  1.000.000 2.000.000 3.000.000   6.000.000 

Total prosjektkostnad  1.500.000 4.000.000 5.500.000 11.000.000 

 
Sør-Fron kommune er søker på vegne av de tre kommunene. 
 
 

Med hilsen 
 

 
Anne Holsbrekken 

kommunalsjef 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


