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Kommunene i Kongsbergregionen etablerte i mai 2010 et samarbeid om IKT Strategi- og utvikling benevnt
som SuksIT. Det vises til samarbeidsavtalen av 09.11.09 for nærmere detaljer vedrørende:
1. Formål med avtalen
2. Avtaleperiode
3. Organisering
4. Kommunenes forpliktelser
5. Økonomi
6. Rapportering/årsregnskap
7. Tvisteløsninger

Ovennevnte avtale henviser også til dokumentet «Beskrivelse av SuksIT» for mer utfyllende detaljer om
SuksIT's oppgaver og kommunenes forpliktelser. Av hensyn til etableringen av «Kongsbergregionen IKT
Drift» fra 01.06.15 er det behov for en mindre revidering av dette dokumentet og dette er ivaretatt i
punktene 1-4 på de neste sidene.
Justeringen av dette dokumentet endrer ikke på målene for SuksIT definert i samarbeidsavtalen av 09.11.09.

1. Arbeidsformer for SuksIT


Hver kommune deltar i SuksIT med egen SuksIT-representant



Ansvaret for å lede og koordinere SuksIT's oppgaver og aktiviteter er tillagt koordinator for SuksIT som er
tilknyttet sekretariatet i Kongsbergregionen



Ca. 6 faste møter pr. år



Utstrakt bruk av videomøter



Tett samarbeid med Kongsbergregionen IKT Drift



God dialog med regionale fagnettverk

2 . Ansvar og oppgaver for SuksIT
SuksIT har hovedansvar for å koordinere og planlegge kommunenes digitaliseringsarbeid. Dette søkes primært
gjennomført ved å operasjonalisere regional digitaliseringsstrategi. Konkret innebærer dette at SuksIT skal:

1. Planlegge, styre og gjennomføre regionale digitaliseringsprosjekter og aktiviteter som støtter opp om
kommunenes primære oppgaveløsning (tjenesteyting, forvaltning, publikumstjenester, administrative
funksjoner ol).
2. Være en pådriver for å harmonisere de kommunale tjenesteområdenes fagsystemer for å muliggjøre
tjenestesamarbeid og å oppnå stordriftsfordeler
3. Bistå kommunene med kompetanse og metodikk knyttet til gevinstplanlegging og gevinstrealisering
4. Videreutvikle og operasjonalisere regional digitaliseringsstrategi og sikre at denne i størst mulig grad
samordnes med kommunenes lokale planverk, herunder handlingsplaner, økonomiplaner og kommuneplaner
5. Utarbeide årlig budsjettforslag og handlingsplaner for SuksIT
6. Gjennomføre revidering av oppgaver og ansvar for SuksIT– basert på løpende erfaringer fra samarbeidet med
Kongsbergregionen IKT Drift som etableres 01.06.15
7. Planlegge og koordinere felles kompetansetiltak for å øke kompetansen om bruk av IKT-løsningene hos ansatte
og øke den IKT-strategiske kompetansen hos ledere i kommunene
8. Forberede og legge frem saker for rådmannsutvalget
9. Planlegge og gjennomføre informasjonsaktiviteter knyttet til det regionale digitaliseringssamarbeidet
10. Foreslå opprettelse av faggrupper som støtte for de regionale samarbeidsnettverkene der dette er
hensiktsmessig
11. Utarbeide søknader om ekstern prosjektstøtte til aktuelle regionale og eventuelt lokale prosjekter

3. Den enkelte kommunes ansvar:


Rådmennene i de enkelte kommuner peker ut representant fra egen kommune som skal delta i SuksIT med
utgangspunkt i at SuksIT- representanten besitter nødvendig bestillerkompetanse om teknologi, digitalisering,
strategi og organisasjonsutvikling. Den lokale SuksIT-representanten skal også inneha en posisjon i egen
kommune som sikrer at vedkommende har god dialog med kommunens fagområder/fagenheter og
rådmannens ledergruppe.



Den lokale SuksIT representant forplikter seg til å prioritere og delta i de prosjekter/aktiviteter som avtales i
regi av SuksIT – herunder å møte godt forberedt til felles møter/aktiviteter



Rådmannen må sørge for at ansatte i egen organisasjon kjenner til SuksIT herunder involvere og informere
egen ledergruppe om status og forpliktelser i det regionale digitaliseringssamarbeidet



Den enkelte kommune forplikter seg til å følge «Felles rutiner som skal benyttes ved anskaffelse/oppgradering
av kommunale digitale løsninger» beskrevet i punkt 4 på neste side



Alle tjenesteinnovasjonsprosjekter i kommunene skal avsjekkes i SuksIT for å sikre at disse er i henhold til
pågående digitaliseringsprosesser



Rådmannen har fortsatt ansvar for kommunens eget informasjons-sikkerhetsarbeid

4. Felles rutine ved anskaffelse/oppgradering av digitale løsninger (IKT-løsninger):


Når den enkelte kommune skal velge nye IKT-løsninger og relaterte IKT-tjenester og ved reforhandlinger av
eksisterende avtaler, skal det legges til grunn at kommunene i Kongsbergregionen har som mål at kommunene
i størst mulig grad skal benytte felles IKT-løsninger/systemer



Dersom en kommune ønsker å bytte en IKT-løsning, innføre en ny løsning eller gjennomføre større
oppgraderinger av eksisterende løsninger, SKAL dette meldes inn til SuksIT så tidlig som mulig



SuksIT skal deretter forespørre de andre kommunene i regionen om det er aktuelt for disse å være med på
anskaffelsen. Dersom en eller flere av kommunene melder tilbake at dette IKKE er aktuelt, skal SuksIT
forelegge dette som en sak for rådmannsutvalget som beslutter videre prosess



Dersom alle eller noen av kommunene ønsker å være med i en felles konkurranse, kjøres en felles anskaffelse



Alle anskaffelser – både lokale og regionale – skal benytte felles krav til IKT-arkitektur



Alle implementeringsprosjekter (lokale og regionale) skal benytte felles mal for gevinstplanlegging og
gevinstrealisering

