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Arkivsak-dok. 17/00073-1 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, Hurum og 
Røyken 

22.0802917    

PROTOKOLL FRA MØTET 13.2.2017 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Protokoll fra møtet 13.2.2017 godkjennes 

Vedlegg:  
Protokoll fra møtet 13.2.2017 
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MØTEPROTOKOLL  
 

Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, Hurum og Røyken 
 
Dato: 13.02.2017 kl. 18:00 
Sted: Formannskapssalen, Asker rådhus 
Arkivsak: 17/00017 
  
Tilstede:  Fra kontrollutvalget i Hurum møtte: Knut Sørli, leder, Thomas 

Rørvik Jacobsen, Anne Berit Wærpen, Margrethe Wrålid. 
 
Fra kontrollutvalget i Røyken møtte: Lars Sverdrup Johansen, 
leder, Mette Lund Stake, nestleder, Halvard Berg og Ami 
Bernérus. 
 
Fra kontrollutvalget i Asker møtte Ole Willy Sandbekk, leder, 
Erling Bergsaker, nestleder, Kirsti Kierulf, Astrid Nesland, 
Petter Berntsen, William Norset. 

Møtende 
varamedlemmer: 

 

  
Forfall:   
  
Andre: Leder av fellesnemda Lene Conradi møtte under sak 1 

Leder i Sandefjord kontrollutvalg Arne Larsen, møtte under   
sak 2 
Dessuten møtte Pål Ringnes, sekretær for kontrollutvalgene i 
Hurum og Røyken. 
Fra BDO møtte Director Øyvind Sunde. 

  
Protokollfører: Utvalgssekretær Mona Moengen, Rokus 
  

 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

1/17 17/00018-1 Orientering fra leder i Fellesnemda 3 

2/17 17/00018-2 
Dialog med leder av kontrollutvalget i Sandefjord 
kommune 

4 

3/17 17/00019-1 Valg av revisor til fellesnemda - status 5 

4/17 17/00020-1 Eventuelt 6 

 
 Asker , 13.02.2017 
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Saker til behandling 
1/17 Orientering fra leder i Fellesnemda 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, 
Hurum og Røyken 

13.02.2017 1/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Kontrollutvalgene tar saken til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Fellesnemdas leder Lene Conradi orienterte om fellesnemdas arbeid så langt, og 
kontrollutvalgenes mulige rolle i dette arbeidet. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalgene tar saken til orientering. 
 
[Lagre]  
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2/17 Dialog med leder av kontrollutvalget i Sandefjord kommune 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, 
Hurum og Røyken 

13.02.2017 2/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Leder i Sandefjord kontrollutvalg Arne Larsen, orienterte om erfaringer med 
kommune-sammenslåingen i Sandefjord og hvordan kontrollutvalgene arbeidet med 
dette. 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre]  
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3/17 Valg av revisor til fellesnemda - status 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, 
Hurum og Røyken 

13.02.2017 3/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Saken tas til orientering. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalgene drøftet saken 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Saken tas til orientering. 
 
[Lagre]  
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4/17 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, 
Hurum og Røyken 

13.02.2017 4/17 

 
 
Forslag til vedtak/innstilling: 
 
Ingen saker meldt inn. 
 
 
Møtebehandling 
 
 
Votering 
 
 
Vedtak  
Ingen vedtak. 
 
[Lagre]  
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Arkivsak-dok. 17/00018-5 
Saksbehandler Pål Ringnes 

Saksgang Møtedato 

Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, Hurum og 
Røyken 

22.08.2017 

DIGITALISERING I NYE ASKER KOMMUNE 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Redegjørelsen tas til orientering. 

Vedlegg:  
Prosjektmandat for digital Asker 2020 

Saksframstilling: 
I tiden frem mot at Hurum, Røyken og Asker blir nye Asker 1. januar 2020, er det 
opprettet en rekke prosjekter både på politisk og administrativt nivå, i tillegg til noen 
prosjekter som involverer både politikere og administrasjon. Det vises til følgende 
lenke: 
https://www.asker.kommune.no/nye-asker-kommune/prosjekter-nye-asker/  

Ett av prosjektene gjelder digitalisering, og prosjektleder er invitert til å redegjøre. Det 
vises for øvrig til vedlagte prosjektmandat. 

Det foreslås å ta redegjørelsen til orientering. Øvrige vedtakspunkter må eventuelt
vurderes i fellesmøtet. 
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Prosjektmandat

PROSJEKTMAN DAT FOR

DIGITALE AS KER  2020

Denne  Hex ut ved  behandiin  .

Prosjektnummer: Saksnummer:

Behandlet dato: Behandlet av  I  Prosjekteier: Utarbeidet av:

3K Rådmann

Beslutning:

Konseptfasen for  Digitale  Asker  2020  startes opp

Bemanning av neste fase Neste fase ferdig:

Prosjektstyre, prosjektleder 31.12.2016

Andre: Muli  andre ressurser i fm leveranser til interimnemd/midlertidig or  anisas'on

Signatur (prosjekteier)

3K Rådmann

Difis mal for Prosjektmandat, versjon 2.5  — http://www.prosjektveiviseren.no 1
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1. BESKRIVELSE  AV IDE  I  BEHOV

Kommunestyrene i Hurum, Røyken og Asker kommuner vedtok i juni 2016 at disse kommunene skal
slås sammen til en kommune  — «Nye Asker kommune» fra 1.1.2020. Ett av områdene det må vies stor
oppmerksomhet rundt er IKT og digitalisering. I intensjonsavtalen mellom kommunene heter det:

0 «Det skal være et likeverdig tjenestetilbud og velferdstjenester organisert så nær innbyggerne som
mulig. Kommunen skal satse på innovasj on og digitalisering for å oppnå forenkling, fornying og
effektivisering til beste for innbyggerne. Kommunen skal praktisere åpenhet og meroffentlighet,
og det skal etableres døgnåpen forvaltning med digitale selvbetjeningsløsninger der det er mulig.
Den nye kommunen skal gjøre hverdagen enklere for innbyggerne, samtidig som innbyggerne
skal delta som aktive medspillere for å videreutvikle kommunen og lokalsamfunnet.»

.  «Den nye kommunen skal satse på digitalisering med vekt på forenkling, fornying og
effektivisering:

o Hverdagen gjøres enklere for innbyggerne og næringslivet ved etablering av døgnåpen
forvaltning med digitale selvbetj eningsløsninger der det er mulig.

o Hverdagen jøres enklere for organisasjonen gjennom digitalisering av alle administrative
prosesser og aktiv bruk av samhandlingsløsninger.

o Tjenesteutvikling gjennomføres med vekt på ny teknologi og digitalisering;
velferdsteknologi, læringsteknologi, samskapnings-/delingsteknolo gi»

Alle kommunenes innbyggere, næringsliv, folkevalgte, frivillige, andre offentlige aktører og alle ansatte
er målgrupper for IKT-løsningene og digitalisering i de tre kommunene og i den fremtidige nye
kommunen.

Det erkjennes at en «digital sammenslåing» mellom tre kommuner er et komplekst og krevende arbeid
med mange aktiviteter og sammenhenger. De tre kommunene har hver over 100 IKT-systemer som
støtter deres tjenesteproduksj on og prosesser, og kommunene har tre forskjellige driftskonsepter.
Prosjektet vil dermed både ha stor risiko og store gevinstmuligheter i seg.

Endringene i sammenslåingsprosessen vil skje i skjæringspunktet mellom mennesker, organisasjon og
teknologi, og ikke hver for seg. Det er viktig å ivareta sammenhengene for å sikre en vellykket
sammenslåing. Dersom den nye kommunen utvikles uten å ta hensyn til teknologimuligheter, vil viktige
gevinster gå tapt. Dersom organisatoriske behov ikke blir godt ivaretatt ved etablering av nye tjenester,
kan det oppstå risikoer for uforsvarlig tjenesteproduksjon i den nye kommunen.

Å  undervurdere arbeidet kan øke risikoen for at man heller ikke klarer å hente ut andre forventede
gevinster ved en sammenslåing. Det vil for mange bety endringer, men ved etablering av gode prosesser
for dette arbeidet vil man både kunne hente ut betydelige gevinster og sitte i'en med moderne og
effektive tjenester.

Prosjektet skal styres og gjennomføres i henhold til Difi sin prosjektmodell  -  Prosjektveiviseren  -
En felles prosjektmodell for offentlig sektor beskrevet nærmere på www. ros'ektveiviseren. no.
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2. MÅL

I kapittel 1 beskrives målsettinger som begrunnelse for gjennomføring av prosjektet. I det innledende

utredningsarbeidet  — konsept-fasen  — skal målsettingene 'ennomgås og konkretiseres før endelig vedtak

om oppstart av prosjektet tas.

Målene deles inn i

Resultatmål (prosjektmål)
Overordnede operative mål prosjektet skal oppnå
Effektmål (virksomhetsmål)
Mulige gevinster «Nye Asker kommune» skal oppnå basert på de resultatgj ennom

2.1.  Resultatmål

Sikre nødvendige digitale tjenester til den midlertidige kommunen,
både administrativt og politisk for perioden 2016  — 2020

Etablere strategi for digitalisering og arkiv- og dokumentasjonsforvaltning
for perioden 2016-2020

Evaluere de tre kommunenes digitale løsninger pr. delområde og velge digitale løsninger for

den nye kommunen. Som en del av evalueringene pr delområde skal det evalueres om
alternative løsninger eller «beste/neste praksis»-løsninger bør velges som digital løsning for

den nye kommunen.
0 Etablere en felles IKT-systemportefølje, med maks ett [KT-system pr. delområde.
o Etablere felles konsept/løsninger for drifts- og forretningsmodeller for IKT-systemene

Etablere nye digitale løsninger for den nye kommunens prioriterte satsningsområder
o Hverdagen gjøres enklere for innbyggerne og næringslivet ved etablering av døgnåpen

forvaltning med digitale selvbetjeningsløsninger der det er mulig.

o Hverdagen gjøres enklere for organisasjonen gjennom digitalisering av alle administrative
prosesser og aktiv bruk av samhandlingsløsninger.

o Tjenesteutvikling gjennomføres med vekt på ny teknologi og digitalisering;
velferdsteknologi, læringsteknologi, samskapnings-/delingsteknologi

lmplementere de valgte digitale løsningene for den nye kommunen

Etablere strategi for digitalisering og arkiv- og dokumentasj onsforvaltning
for perioden 2020-2024

Avvikle de digitale løsningene i de gamle kommunene

2.1. Effektmål og gevinster

Gjennom konseptfasen vil det utredes nærmere hvilke effektmål som bør etableres for prosjektet, hvilke

gevinster dette skal føre til for «Nye Asker kommune» og hvordan man via måling av nøkkeltall/

indikatorer måler at gevinstene faktisk oppnås.

Difis mal for Prosjektmandat, versjon 2.5  — http://www.prosjektveiviseren.no 3
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3.  TIDSPLAN  OG  RESSURSBEHOV

Prosjektet må overordnet forholde seg til tidsplanen i prosessen for kommunesammenslåing mellom de
tre kommunene. Nedenstående figuren viser Kommunal— og modemiseringsdepartementets (KMD)
oversikt over den videre prosessen i kommunereformen fram til ny kommune er etablert.

2017
-  Vedtak 2020

Stortinget 2017 -  Ny kommune
2016 -  Utbetaling Kongelig 2019 -  Utbetaling

Kornmunestyrevodlak  utgangskoslnadsr resolusjon Kommunestyrevalg retonnstøtts

_ '  Els-mn .
Fm“ ...- __-_. mm. __ H..?-

2016 201T 2013 2019

juni  2015 januarZOZO

Prosj ektet skal i tillegg benytte nedenstående faseinndeling i henholde til prosj ektmodellen.

*  ';I:.'-:-';T.'.'.'.-'.'-.'-I-.':.".'35. '  , ”*-
     

   

0  Kona—irr &  thin-naa- 9  tmmmmlgm  ° '(hymns:  9  Kalish-tr  9
..r. -;..,--.:,>--,; -. . .'l.r-h.-l(l.u .as” l. .:

Foreløpig tidsplan

- Konseptfase :  30.09.2016  -  31.12.2016
— Planleggingsfase :  01.01.2017  — 30.06.2017
- Gjennomføringsfase 1 01.07.2017  — 31.12.2019
- Avslutningsfase :  01.01.2019  — 30.06.2020
- Realiseringsfase :  01.07.2020  — 31.12.2022

I konseptfasen vil hovedoppgaven være å utrede ideen /behovet /bestillingen gitt i prosjektmandatet og
utarbeide et beslutningsgrunnlag, i form av et prosjektforslag, før vedtak av oppstart av prosjektet.

En viktig leveranse i konseptfasen er en mulighets- og usikkerhetsanalyse (ROS-analyse) hvor
muligheter og usikkerheter (risiko) ved gjennomføring av prosjektet vurderes slik at prosj ekteier sikrer at
prosjektet til enhver tid gjennomføres innenfor en akseptabel risiko, samtidig som man er åpne for nye
muligheter. Analysen skal jevnlig oppdateres, og minimum i forkant av overgang fra en prosjektfase til
den neste.

Det skal i tillegg vurderes hvorvidt det skal gjennomføres en ekstern kvalitetssikring av prosjektet i
forkant av gjennomføringsfasen.

Andre leveranseri konseptfasen, som dokumenteres i prosj ektforslaget, vil bl. annet være; mål,
rammebetingelser, prosjektets produkter, rettslige reguleringer, prosjektets avgrensninger, forutsetninger
og avhengigheter, vurdering/konseptvalg, gevinstoversikt, nytte/kost-vurderinger, tidsplan, organisering,
roller og ansvar, interessentanalyse og budsjett.

I det vedlagte notatet «Etablering av digitalt koordinerings— og utviklingsprosj ekt for «Nye Asker
kommune»», påpekes det at det også i en tidlig fase også vil være behov for konkrete operative digitale

Difis mal for Prosjektmandat, versjon 2.5  — http://www.prosjektveiviseren.no 4
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leveranser fra prosjektet til etablering av den midlertidige kommuneorganisasjonen/
kommunesammenslåingsprosjektet, Slike leveranser vil være av typen nettjenester, verktøy for politisk
og administrativ saksbehandling, verktøy for arkiv-/postlistetjenester og prosjektstyringsverktøy.

Ressursbehovet for hele prosjektet vil gjennomgås nærmere i konseptfasen, og det henvises til kapittel 8 i
det vedlagte notatet «Etablering av digitalt koordinerings— og utviklingsprosj ekt for «Nye Asker
kommune))», Se også kapittel 4. Organisering og ansvar.

Budsjettet for konsept- og planleggingsfasen er satt til 5 mill. Det foretas en vurdering av prosjektets
finansiering etter planleggingsfasen; De tre kommunene bevilger en andel av sitt «IKT investerings-
budsjett» etter vedtatt fordelingsbrøk av interim-/fellesnemda eller andre midler til prosjektet.

Difis mal for Prosjektmandat, versjon 2.5  — http://www.prosjektveiviseren.no 5
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4.  ORGANISERING  OG  ANSVAR

O  dra s iver! ros'ekteier:
Prosessen med kommunesammenslåing mellom de tre kommunene er under utarbeidelse, inkludert
etablering av politisk og administrativ organisering med tilhørende ansvar. Frem til en administrativ
rekruttering er gjennomført, anses de tre rådmennene i de tre kommunene å regne som administrativ
ledelse i «den midlertidige kommuneorganisasjonen  /  kommunesammenslåingsprosj ektet», og er således
pr. nå oppdragsgivere /prosjekteiere for digitaliseringsprosj ektet.

Prosjektet etableres i konseptfasen på oppdrag fra og med mandat fra prosjekteier.

«Prosjekt  —  Kom  m unesam  men slåi ng» Delpr05lekt -Digitalisering

Pålegg] Dllpmslokur: Piuslekteler

— Midlertidig kommune

-  Arkiv og  dokumenslaslon
-  IKT Infrastruktur Prosjektstvre

Prasjekmderl -  IKT  Drlftslienester

Rådmann — IKTFnrretningsmadeller
-  Tlenesteområde  l
-  Tjenesteområde;
-  Satsningsomiådel Pr ekll d

-  Satsningsområdex, os] a  a!
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Prosj ektsgre:

Prosjektstyret består av en representant fra hver av de tre kommunene på rådmannsledergruppenivå:
-  Ole-Kristian Tangen  — Asker  — leder
-  Anne Britt Stinessen  — Hurum
-  Sveinung Kvammen  — Røyken

      

Tillitsvalgtapparatet i de tre kommunene involveres i prosjektet og skal være representert i prosj ektstyret.
Prosjektstyret skal sikre at prosjektet gjennomføres innenfor gitt mandat.

Pros'ekrleder  o  ' ros'ekt mi e:
Prosjektlederen rekrutteres og prosjektgruppen med representanter fra de tre kommunene etableres.

Del ros'ekter arbeids ru er  o  referanse ru er:
Det vurderes nærmere behov etablering av delprosj ekter, arbeidsgrupper og referansegrupper. Det bør i
størst mulig grad søkes å sikre representanter fra alle kommunene i delprosj ekter og arbeidsgrupper.

Representanter for selskaper kommunene kjøper IKT-tjenester av eller har deleierskap i  (IKS) involveres
i prosjektet på en hensiktsmessig måte.

Det må forventes at prosjektet gjennomføres med en blanding av 100 % prosj ektdeltakere (prosjektleder,
sentrale prosjektrnedarbeidere) og deltakere med deltidsstillinger i prosjektet.

Det må forventes innleie av konsulenter og bruk av eksterne ressurser. I den sammenheng bør det gjøres
en vurdering av om de tre kommunenes ansatte bør prioriteres inn i prosjektet, mens vikarer, konsulenter
og eksterne ressursene utfører drifts- og forvaltningsoppgaver i de tre kommunene. Ut fra kompleksiteten
i prosjektet, vurderes det som hensiktsmessig å engasjere /inngå kontrakt med en ekstern leverandør for
kvalitetssikring, og som da vil følge prosjektet.

Difis mal for Prosjektmandat, versjon 2.5  — http://www.prosjektveiviseren.no 6
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5.  lT-POLITISKE  FØRINGER

De kommunale lT-politiske føringene som gjelder for prosjektet er definert i den vedlagte
intensjonsavtalen mellom de tre kommunene. Hovedelementene er beskrevet i kapittel 1.

I det vedlagte notatet «Etablering av digitalt koordinerings- og utviklingsprosjekt for «Nye Asker
kommune>>>>, informeres det i kapittel 5. Nasjonale føringer / samarbeidsressurser om nasjonale
lT-politiske føringer.

Difis mal for Prosjektmandat, versjon 2.5  — http://www.prosjektveiviseren.no
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1 

Arkivsak-dok. 17/00020-2 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Fellesmøter kontrollutvalgene i Asker, Hurum og 
Røyken 

EVENTUELT 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Ingen saker meldt inn 

Vedlegg:  
Ingen vedlegg. 
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