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Forord 
 
Dette notatet dokumenterer Digitale Gardermoregionen som strategisk prosjekt for regional utvikling 

og interkommunalt samarbeid. Formålet med notatet er å systematisere kunnskap som grunnlag for 

intern og ekstern informasjon, og som kan brukes til læring for å forbedre prosjektet.  

Dokumentasjonen gir grunnlag for å beskrive, analysere og vurdere i hvilken grad Digitale 

Gardermoregionen har nådd sine mål så langt, evt hvordan de ligger an i forhold til målet. 

 

Jeg takker oppdragsgiver, prosjektleder Halvor Hoel ved Øvre Romerike Utvikling for usedvanlig 

konstruktivt og hyggelig samarbeid. Likeledes takker jeg de åtte intervjuobjektene for velvillighet og 

åpenhet.  

 

Notatet har blitt utarbeidet av Svein Bergum, som prosjektleder. 

 

 

Lillehammer, mars 2006 
 
 
 
Svein Bergum       Torhild Andersen 
Prosjektleder        Fung. forskningsleder 
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Sammendrag 
 
Rundt Gardermoen har det de siste fem årene utviklet seg et spennende IKT-samarbeid mellom de 
seks kommunene på Øvre Romerike: Gjerdrum, Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Nes og Ullensaker, som 
totalt har 80.000 innbyggere. Deltakende kommuner har gitt prosjektet god politisk og administrativ 
forankring over lengre tid. Det mest omtalte resultatet av samarbeidet så langt er: 
 

• utbygging av et omfattende bredbåndsnett som nå dekker 200 bygg, og har kapasitet til å 
dekke framtidig digitalt infrastrukturbehov for det offentlige, næringslivet og privat sektor  

• et skoleprosjekt med 15.000 brukere  
• og det er etablert et interkommunalt selskap kalt ”Digitale Gardermoen IKS”(DGI).  

 
Dette selskapet er et av flere virkemidler for å realisere de mer overordnede målene med den digitale 
Gardermoregionen: Teknologien skal muliggjøre samarbeid langt utover IKT-området. Visjonen for 
dette prosjektet er å skape en felles digital region, som kan gi mer effektive tjenester for innbyggerne 
og næringsliv, og utnytte regionens potensial for næringsutvikling. Prosjektet Digitale Gardermoen 
betrakter derfor IKT kun som et virkemiddel, der målet er regional utvikling.  
 
Notatet beskriver målsettinger og status på sentrale områder av dette samarbeidet. 
 
 



 8

1. Bakgrunn og unikhet i prosjektet 
 
De seks kommunene i Øvre Romerike regionen: Gjerdrum, Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Nes og 
Ullensaker samarbeider for å oppnå større intern effektivitet og bedre tjenestetilbud. Prosjektet kalles: 
”Digitale Gardermoregionen” (DG). I dette prosjektet legges det tekniske grunnlaget for mer effektive 
kommuneorganisasjoner gjennom mer interkommunalt samarbeid.  En felles IKT-enhet i form av et 
interkommunalt selskap, og felles utbygging av bredbånd, er de første samarbeidsområdene som har 
blitt realisert på IKT-området. 
 
Bakgrunnen for dette samarbeidet på IKT-siden er erkjennelsen av at teleinfrastruktur blir en stadig 
viktigere innsatsfaktor for utvikling og tiltrekking av næringsliv, offentlig forvaltning og faktisk også 
for vanlige borgere. Øvre Romerike regionen med Gardermo-området i spissen har gjennom 
hovedflyplassen fått infrastruktur på internasjonalt toppnivå med flyplass, høyhastighetstog og gode 
veier. Med forbedret elektronisk infrastruktur vil regionene ha en samlet infrastruktur i internasjonal 
toppklasse. Gjennom et formalisert regionsamarbeid i organisasjonen Øvre Romerike Utvikling 
(ØRU) hadde kommunene i regionen i flere år hatt et offisielt organ for felles næringsutvikling. 
Spørsmålet om fellestiltak på IKT-området kom på agendaen her i år 2001, da en mulighetsstudie om 
IKT for regional utvikling ble gjennomført. Dette arbeidet ble videreført gjennom intensjonsavtaler 
mellom kommunene om IKT-samarbeid i 2002, og i 2004 kom et forpliktende vedtak i alle de seks 
kommunene om etablering av felles IKT-systemer og felles IKT-drift.  Dette viser et systematisk 
arbeid som har strategisk forankring og et helhetssyn. Etter som prosjektet har utviklet seg har det vist 
seg at det unike med prosjektet Digitale Gardermoregionen i norsk målestokk er:  

- Antall kommuner: det store omfang og kompleksitet når hele seks kommuner skal lage 
fellesløsninger. 

- Strategisk forankring, perspektiv for regional utvikling: prosjektet har strategisk 
forankring i regionrådet, og perspektivet på prosjektet er at det ikke bare skal effektivisere 
kommunene enkeltvis og samlet, men også fremme regional utvikling. 

- Bredde og dybde: Prosjektet har både stor bredde og stor dybde.  Med bredde mener vi at det 
har intensjoner om å dekke så mange fagområder som det er økonomisk potensial for.  Med 
dybde i prosjektet menes at det omfatter både aktiviteter knyttet til selve den tekniske 
infrastrukturen med bredbånd samt utviklingen av IKT-systemer. Videre inngår verdiøkende 
tjenester knyttet til anvendelser av IKT innenfor planfunksjoner, skole, helse- og sosial osv. 
Summen av dette skal resultere i nytte og gevinster for innbyggerne, næringsliv, kommunene 
og regionen. Gevinster vil oppstå på alle nivåer, men de største gevinstene antas å oppstå når 
anvendelser er implementert, kompetanse utviklet og organisasjon og personell tilpasset de 
nye løsningene. Dybden i prosjektet er illustrert i figuren under. 
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I dette notatet skal vi gi en kort presentasjon av DG og noen av de resultater som er oppnådd siden 
oppstarten for litt over to år siden. Informasjonen i notatet er innhentet gjennom dokumentstudier, 
samt åtte intervjuer av: prosjektledere, kommunale ledere i to av kommunene, leder av Digitale 
Gardermoen IKS (DGI), ledere av et av fagprosjektene, leder av Strategi og bestillerrådet, samt 
intervjuer med to næringslivsrepresentanter. Det er lagt vekt på å presentere en del hovedresultater så 
langt, og mulige forklaringer på dette. I og med at DGI kun har eksistert ett år, og arbeidet med 
systeminnføringer ikke er sluttført, er dette hovedsakelig en beskrivelse av planer, karakteristika og 
foreløpige oppnådde resultater, og ikke en fullstendig evaluering. 
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funksjon

Anvendelse II
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Nye 
Anvendelses-

områder
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Innbyggere, næringsliv
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Anvendelse III
Felles systemer
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2. Visjoner og målsettinger 
 
Visjonene for samarbeidet er blant annet å skape en felles digital region med mer effektive tjenester 
for innbyggere og næringsliv. IKT-samarbeidet på Øvre Romerike skal bidra til å realisere en offensiv, 
integrert og samhandlende region ved strategisk anvendelse av moderne IKT. Overordnede mål er: 

• 100% dekning av bredbånd for innbyggerne, næringsliv, skole og forvaltning 
• felles digital arealforvaltning og planbehandling for seks kommuner 
• 12.000 elever på 50 skoler i et felles digital lærenettverk 
• felles IKT-infrastruktur, drift og informasjonssystemer for seks kommuner 

Disse målsettingene er forankret i vedtak i kommunestyrene i de seks kommunene fra mai/juni 2004. 
Her heter det at kommunene tiltrer etablering av felles IKT-systemer og IKT-drift for ØRU-kommune.  
 
Det legges til grunn at løsningen skal: 

a. Legge til rette for interkommunal tjenesteyting som kommer innbyggerne til gode i form av 
lavere pris, økt tilgjengelighet, mer effektive tjenester og bedre kvalitet på tjenestene. 
Løsningen skal ivareta nærhet for den enkelte innbygger til kommunen. 

b. Legge til rette for samarbeide innen Øvre Romerike Utvikling om effektivisering av 
administrative støttefunksjoner. 

c. Legge til rette for å realisere en såkalt ”digital region”, som kan gi mer effektive tjenester for 
innbyggere og næringsliv. 

I tillegg til de overordnede målene, er det etablert prosjektmål for hvert enkelt delprosjekt. Det er 
etablert en egen gevinstrealiseringsmodell som fungerer som rammeverk for målformulering og 
gevinstrealisering for det enkelte prosjekt.   
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3. Den digitale grunnmuren: bredbånd  
 
Det interkommunale selskapet Digitale Gardermoen IKS (DGI), se kap 4, inngikk i mars 2005 en 
langsiktig kontrakt med Hafslund Tokom som ga grunnlag for etablering av et fibernett som knytter 
sammen alle kommunale og fylkeskommunale bygg i regionen. Nettet ble etablert i november 2005, 
det er oppkoblet i alt 200 bygg, med en utstrekning på i alt 400 km. Kommunale og fylkeskommunale 
brukere med til sammen ca 18.000 brukere har fått tilgang til fibernettet fra årsskiftet 2005/2006. 
Realisering av fibernettet har vært en forutsetning for å ha tilstrekkelig kapasitet i infrastrukturen på 
kort og lang sikt.  Kravet til kapasitet er ved oppstart antatt 100 Mbit til rådhusene og skolene. 
Fibernettet skal i neste fase bli tilgjengelig for næringsliv og innbyggerne i regionene. Allerede i 2006 
vil det også være et begrenset bredbåndstilbud for utvalgte næringslivskunder og et par boligfelt. 
Nytten av fibernettet vil vise seg i økt kapasitet, og mulighet for nye og forbedrede tjenester. 
Utskifting av infrastruktur i seg selv er også økonomisk.  Kommunene anvendte årlig ca 12 mill kr på 
gammel infrastruktur, slik som ISDN, ADSL, SDSL, trådløst samt noe fiber. Årlige kostnader for 
kommunene med ny løsning basert på fiber utgjør for de første fem årene ca 8 mill kr. I tillegg har 
fiberløsningen mye større kapasitet enn de gamle løsningene. 
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4. Det interkommunale IKS selskapet ”Digitale Gardermoen” 
(DGI) 
 
Et av virkemidlene for å realisere visjonene om den Digitale Gardermoregionen har vært etablering av 
et interkommunalt selskap kalt ”Digitale Gardermoen IKS” (DGI). Dette overtok driftsansvaret for de 
seks kommunenes administrative IKT systemer fra 01.01.05. De IKT- ansatte i kommunene ble 
overført til selskapet fra samme dato i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen. Ca halvparten av de 
ansatte i DGI i dag kommer fra de seks kommunene, mens resten er rekruttert eksternt. Denne 
blandingen av erfaring og nytilsettinger anses som gunstig.   
 
 

4.1 Hovedoppgaver for DGI 
 
Hovedoppgavene for DGI er å tilby kommunene bredbåndsinfrastruktur, felles sentralt driftsenter, og 
felles fagsystemer. Tjenestene fra DGI skal leveres etter en bestiller/utfører modell, og alle 
leveransene skal reguleres av tjenesteavtaler. Eierskap til periferiutstyr som PC’er skal være i 
kommunene. DGI har parallelt ved at de drifter kommunenes lokale IKT- løsninger etablert et 
driftssenter og datahall tilrettelagt for sentralisert drift på Gardermoen Park. Alle dagens IKT systemer 
i kommunene skal standardiseres på felles løsninger. Felles standardiserte IKT systemer for 
kommunene gir økonomisk gevinst i seg selv. I tillegg er felles systemer en forutsetning dersom en 
ønsker å samarbeide mellom kommunene om felles tjenesteytelser. Fiber infrastruktur og felles drift 
gjør det også mulig å gå over til IP telefoni i løpet av samme tidsperiode. I hovedsak skal alle 
systemløsninger være teknisk i drift i innen utgangen av 2006 fra DGI. Innføringen av nye løsninger i 
kommunene hos den enkelte bruker skal være fullført innen utgang av 2007. 
 
Det ble gjort økonomiske beregninger før DGI ble etablert. En slik organisatorisk løsning ble 
sammenlignet med å videreføre kommunevis IKT-drift. Det var ikke enkelt å identifisere 
sammenlignbare kostnader for alternativer, men det er gjort et forsøk. Alternativet med å opprettholde 
lokal IKT-drift i enkeltkommuner måtte ta utgangspunkt i oppgraderte løsninger for å imøtekomme 
framtidige krav. Med slike forutsetninger ble de årlige IKT-kostnadene beregnet til et samlet beløp på 
38 mill kr, men der kostnader til bredbånd og fagsystemer er holdt utenfor. Med ny driftsløsning 
regnet en opprinnelig med å komme ned på en årlig driftskostnad på 24 mill kr etter fem år, noe som 
en nå regner med å oppnå raskere. Ut fra disse forutsetningene regnes det med en årlig reduksjon i 
totale IKT-kostnader på 35% (fra 38 mill til 24 mill kr), inkludert investeringskostnader. De reduserte 
driftskostnadene i ny driftsløsning skyldes rabatt i innkjøp av hardware, reduksjon i konsulenttjenester 
ved å rigge opp og vedlikeholde en løsning kontra seks løsninger, mer effektiv drift og reduserte 
lisenskostnader. 
 
 

4.2 Organisatoriske utfordringer med IKS-organiseringen 
 
DGI-samarbeidet har støtt på noen av de problemstillinger vi kjenner fra andre tilsvarende prosjekter. 
Den ene gjelder hva slags kompetanse som kommunene skal sitte igjen med på IKT-området, og den 
andre er kommunenes dobbeltrolle som eier og kunde.  
 
Hva slags kompetanse skal kommunene selv ha?  
Organiseringen med et eget IKS har som grunnprinsipp at IKT-kompetansen skal være hos 
leverandøren, her DGI, mens kommunene først og fremst skal være gode på strategi og bestilling av 
IKT-tjenester og følge opp leveransene.  En organisering med IKS vil kreve endret kompetanse i 
kommunene, fra mer driftsrelatert kompetanse til kontraktskompetanse, spesifisere behov og evne til å 
utføre bestillerrollen, samt fastsette og vurdere kvalitetskrav.  Prinsipielt skal ikke kommunene ha 
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egen IKT-kompetanse, men heller kjenne kommunal virksomhet slik at de kan uttrykke behov, stille 
krav og følge opp service på tjenester fra DGI. Strategisk kompetanse og bestillerkompetanse blir 
derfor nevnt som de viktigste kompetansekomponentene for de seks kommunene her. Samtaler med 
sentrale prosjektet DG viser at IKT-kompetansen i stor grad er overført til DGI slik intensjonen var. 
Samtidig dukker spørsmålet opp om det er behov for en viss ”IKT-kompetanse” slik at kommunene er 
i stand til å utføre sin bestillerrolle, være premissleverandør og føre en god dialog med DGI. Enkelte 
frykter at det kan bli litt ”dublering av kompetanse”, som vil koste ekstra. Men IKT-kunnskap kan 
være så mangt, og kompetanse knyttet til teknologiens muligheter, anvendelser, begrensninger og 
konsekvenser er noe som de berørte kommunale miljøer må bygge opp for å kunne utøve sin funksjon 
overfor DGI. For å få til godt samspill og kommunikasjon, stilles det også krav til DGI. De må foruten 
å ha teknisk spisskompetanse, også kunne kommunisere med de relevante kommunale miljøer. Dette 
forutsetter både noe kjennskap til kommunene som organisasjon, også personlige egenskaper som 
kommunikasjonsevner og empati. Det er derfor et grensesnitt her mellom teknologer og brukere som 
krever gjensidig tilpasning. 
 
Hvordan organisere når kommunene er både eiere og kunder? 
DGI eies av de seks kommunene på Øvre Romerike, og samtidig er det de seks kommunene som er 
kundene til selskapet.  Foreløpig er disse seks de eneste kundene. For å få ryddighet og skille mellom 
rollene som eier og kunde, er det i denne organiseringen opprettet tre organer: 

-  et representantskap der ordførerne sitter foruten leder av DGI. 
- et styre der rådmennene sitter foruten leder av DGI. 
- et ”Strategi og bestillerråd”(SBR) som behandler kundespørsmål på overordnet nivå.  Dette 

organet har en funksjon for å ivareta taktiske og strategiske problemstillinger sett fra 
kundeperspektiv, kommunene sett under ett. De er premissleverandør overfor DGI når det 
gjelder produkter og tjenester til kommunene. SBR ledes i dag av en assisterende rådmann, 
med hovedprosjektleder fra DG som sekretær. Medlemmer for øvrig er for det meste 
kommunalsjefer, foruten leder og representant fra DGI.  

De to første organene ivaretar derfor kommunens oppgave som eier, mens det siste ivaretar 
kunderollen. I følge informantene til denne studien er denne organisering med tilpasset agendasetting 
nødvendige forutsetninger for å få IKS-organiseringen til å fungere. Likevel legges det ikke skjul på at 
dette har vært og er en krevende organisering. Så langt har utfordringene latt seg løse gjennom god 
kommunikasjon og fleksibel tilpasning. Det stilles likevel spørsmål om denne dobbeltrollen vil kunne 
opprettholdes i all framtid. Vi merker oss at opprinnelig var det eksterne personer som satt i styret for 
DGI, men disse ble skiftet ut på grunn av uenigheter om selskapets prioriteringer. 
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5. Tjenester og anvendelser 
 
Her beskriver vi de viktigste anvendelser og tjenester som infrastrukturen vil bli benyttet til i DG. 
 
 

5.1 Skoleprosjektet (digital læringsplattform) 
 
Bredbånd i skolen er kanskje det mest interessante anvendelsesområdet så langt i DG, ikke minst i 
kraft av prosjektets størrelse. Det omfatter hel 48 grunnskoler med 11.000 elever og 5 videregående 
skoler med 3000 elever. Sammen med nesten 1000 lærere og flere titalls tusen foreldre, utgjør dette en 
potensiell brukergruppe på over 30.000. ”IT’s learning” er tatt i bruk som felles digital 
læringsplattform.  Det arbeides nå systematisk for å heve lærernes kompetanse på anvendelse av den 
digitale læringsplattformen, samt å utvikle nye læringsformer på tvers av skole- og kommunegrenser. 
Den helhetlige satsingen som nå gjøres gjennom den ”digitale læringsplattformen” basert på 
fibernettet og sentralisert drift av nettet, gjør at dette er en kraftig satsing for anvendelse av IKT som 
virkemiddel for læring i skolen. Alle skolene bruker i dag fibernettet og IT’s learning, men prosjektet 
skal videreutvikles med tilgang til mer programvare, sentralisert drift, helpdesk for elever og lærere 
osv. Dette skal skje i to kommuner i år, og de øvrige i 2007.  
 
 

5.2 Digitale planløsninger  
 
Dette er et prosjekt som næringslivet i regionen også er opptatt av. Målet med prosjektet er å utvikle 
felles digitale løsninger innen områdene GIS-arealplanforvaltning og byggesaksforvaltning. Prosjektet 
har etablert felles standarder for presentasjon av data på kart, felles krav til digitale arealplanforslag fra 
utbyggere, felles prosjekt mellom kommunene for digitalisering av arealplaner, samt utarbeidet 
konkurransegrunnlag for GIS, GAB og VAR-systemer.  Kommunene har siden 2004 hatt felles 
kartløsning (GIS) tilgjengelig på kommunens hjemmesider.  Kartportalen vil komme som ny løsning i 
2006 med direkte samhandling med ny felles sak- og arkivløsning. Organisatorisk legges det ikke opp 
til et felles fysisk plankontor eller byggesakskontor, men saksbehandlerne kan jobbe virtuelt 
uavhengig av fysisk lokalisering. Alt blir standardisert på digital form og blir tilgjengelig på tvers av 
kommuneportalene. Det vurderes en regional portal, dersom dette er ønskelig fra næringslivet. De nye 
løsningene skal på plass i 2006, og gevinstene kan tas ut fra 2007. 
 
 

5.3 Felles økonomi, personal og lønnssystem 
 
Fire av kommunene tok allerede i 2004 i bruk felles økonomi og personalsystem som en forløper før 
beslutning om opprettelsen av selskapet DGI. Økonomisystemet (Agresso) har midlertidig vært driftet 
etter vertskapskommuneprinsippet. De to siste kommunene tar i bruk løsningene i løpet av 2006. På 
dette området gjenstår det en del arbeid med å digitalisere og automatisere arbeidsprosesser, slik som 
for eksempel elektronisk fakturahåndtering. Det antas å komme en prosess i 2006/2007 om vurdering 
av for eksempel ett lønningskontor eller et regnskapskontor.  Parallelt forutsettes det at den enkelte 
kommune tar ut organisatoriske gevinster i 2006/2007 ved innføring av for eksempel elektronisk 
fakturahåndtering, turnuslister mot lønn osv. 
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5.4 Nytt sak- og arkivsystem 
 
Det ble i 2005 inngått kontrakt med Ergo Group om nytt felles sak- og arkiv system. Ved innføring av 
norsk arkivstandard versjon 4 (Noark 4.1) legges et felles grunnlag for innføring av elektronisk 
saksbehandling i hele regionen på samme teknologiske plattform. Dette vil muliggjøre felles 
planlegging og utvikling av tjenestespesifikke løsninger på tvers av kommunegrensene. Løsningene 
blir tatt i bruk av kommunene ved kommunevis innføring fra juni til oktober 2006. 
 
 

5.5 Nytt intranett/ekstranett/internett – Web løsning 
 
Det ble i januar 2006 inngått kontrakt med ErgoGroup om ny Webløsning. Denne vil bli tatt i bruk av 
kommunene fra høsten 2006. Løsningen gir grunnlag for innføring av felles Webløsning i hele 
regionen på samme teknologiske plattform. Dette vil muliggjøre felles planlegging og utvikling av 
tjenestespesifikke løsninger på tvers av kommunegrensene. På sikt er det mulig at kommunene vil 
utvikle en felles regional portal. 
 
 

5.6 Øvrige systemer 
 
Kommunene har også vedtatt og igangsatt prosjekter for standardisering på øvrige tjenesteområder 
som for eksempel pleie og omsorg, barnevern, skole, barnehage og PPT-tjenesten. Disse vil 
påbegynnes og fullføres teknologisk i år, men fullføres i 2007.  
 
 

5.7 Økonomiske gevinster ved standardisering av fagsystemer 
 
Det er nå gjennomført anbud på anskaffelse av systemløsninger på økonomi, personal, sak & arkiv og 
Web portalløsning.  I forbindelse med disse prosjektene er det gjort forespørsler til 
systemleverandørene for å få synspunkter på hva slags økonomiske effekter det vil ha med 
fellessystem for 6 kommuner kontra ett system pr kommune. De foreløpige konklusjonene etter de 
gjennomførte anbud, andre uformelle forespørsler til leverandører og andre tilsvarende prosjekter, 
viser at det kan oppnås reduserte kostnader ved standardisering på felles systemer: 
Investeringskostnader kan reduseres med 50%, og årlige kostnader til vedlikehold og support fra 
leverandør kan reduseres med ca 30 %. Disse kostnadsreduksjonene skyldes standardisering på et 
system og en installasjon som en løsning.  
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6. Noen forutsetninger for å lykkes med interkommunale IKT-
prosjekter  
 

6.1 Generelt 
 
Mye av fokuset for prosjektet Digitale Gardermoregionen så langt har vært på utbygging av teknisk 
infrastruktur i form av bredbånd. Som vist i tidligere figur er dette kun basis for anvendelser innen 
skole mv som igjen gir nytte og gevinster for innbyggere, næringsliv og det offentlig. Prosjektet på 
Øvre Romerike har også vist betydningen av andre former for infrastruktur: den organisatoriske og 
den sosiale. Organisatorisk infrastruktur kan vi eksemplifisere gjennom Øvre Romerike Utvikling som 
har sikret prosjektet forankring og et regionalt perspektiv. Et annet eksempel på nødvendig 
organisering er DGI som har måttet foreta nøye vurderinger av sin organisasjonsform for å ta hensyn 
til sin rolle som både eier og kunde. En tredje dimensjon av infrastruktur er den sosiale, som dreier seg 
om samarbeidsforhold og tillitt mellom aktører. Mange samarbeidsprosjekter mellom kommuner har 
strandet på grunn av dårlige samarbeidsforhold på grunn av overdrevet fokus på egennytte, 
lokalisering mv. Innføring av IKT dreier seg mye om kommunikasjon, prosesser, 
organisasjonsendringer og kultur. Dette er faktorer som ofte har blitt lagt for lite vekt på i andre IKT-
samarbeid, og vært en begrensning for systeminnføringer. De intervjuede i prosjektet her mener alle at 
samarbeidsklimaet mellom de seks kommunene generelt sett er godt. Det var også bra før DGI ble 
etablert, og dette skyldes blant annet regionsamarbeidet i ØRU som går tilbake til tida da flyplassen på 
Gardermoen ble bygd. I de ulike fora har det vært lagt vekt på å se på fellesskapets interesser, ikke kun 
fordelene for den enkelte kommune. I det hele tatt er samarbeidsprosessen preget av mange arenaer og 
fora, med mye kommunikasjon, læring og tilpasning. I sum har dette utviklet gode tillitsforhold, som 
er viktig i samarbeidsnettverk. Mer konkret om samarbeidskulturen er beskrevet nedenfor i forbindelse 
med samarbeidet om den digitale læringsplattformen. 
 
 

6.2 Konkret om suksessfaktorer i forbindelse med skoleprosjektet 
 
Som konkret eksempel vil vi trekke fram skoleprosjektet i DG og hvordan dette har klart å etablere 
samhandling på tvers av kommune og skolegrensene. For det første nevnes det igjen at kommunene på 
Øvre Romerike i stor grad oppfatter seg som en felles region, kulturelt og geografisk og med felles 
utfordringer og muligheter knyttet til etableringen av den nye hovedflyplassen. Videre har skolesjefene 
på Øvre Romerike over flere år vedlikeholdt et faglig og kollegialt nettverk. Grunntonen i dette 
nettverket er løsningsorientert, basert på en erkjennelse av at kommunene kan løse oppgaver av ulik 
art bedre gjennom samarbeid på tvers av kommunegrenser.  Eksempler på fellestiltak er: møter for 
erfaringsutveksling, kursing om nasjonale prøver, felles ekskursjoner og studieturer, felles 
videreutdanning av lærere i 2. fremmedspråk og naturfag. Kommunene har nå valgt den samme 
digitale læringsplattformen for alle grunnskoler på Øvre Romerike og alle videregående skoler i 
Akershus. 
 
Kommunene ved skolesjefene og ØRU har også vært flinke til å gi full støtte til de to prosjektlederne 
som har vært engasjert i prosjektet.  Prosjektlederne har også kunnet støtte seg på en regional 
ressursgruppe som har hatt jevnlige møter angående strategi, planer, driftsmessige spørsmål og 
utvikling av rutiner og ansvarsfordeling knyttet til skolenettverket/læringsplattformen. Ressursgruppen 
har gjennomført felles deltakelse i kurs og samlinger for å få en felles referanseramme for arbeidet. 
Skolering av brukere og administratorer i ”IT’s learning” har skjedd i form av samarbeid over 
kommunegrensene. En annen suksessfaktor er også flere ildsjeler ved skolene som ser muligheter for 
samhandling ved bruk av den digitale læringsplattformen og som produserer merverdi i form av ideer 
og konkrete prosjekter som kommer alle skoler til gode, slik som karrieremapper, bidrag med fagstoff, 
læringsressurser og lenker som legges ut på ”IT’s learning”. Oppsummert kan det sies at strategien har 
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blitt forankret på ledernivå gjennom forpliktende plangrunnlag og rammebetingelser, mens 
gjennomføring har blitt forankret på brukernivå gjennom opplæring, oppmuntring, involvering og 
nettverksbygging.  
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7. Hva kan andre kommuner lære av Digitale Gardermoregionen? 
 
I Norge har det ofte vært mye luftige planer eller enkeltstående tekniske løsninger både fra 
departementer og grupper av kommuner om nye måter å bruke IKT i kommuner på. Det er et 
begrenset antall eksempler på at grupper av kommuner har fått effektiv bruk av IKT utover 
pilotprosjekter.  Barrierer for bruken har ofte vært dårlig samarbeidsforhold mellom kommunene, for 
mye teknologifokus og lite involvering av ledere og brukerne.  Hva kan vi så lære av dette prosjektet? 
 
Alle prosjekter har sin egenart og egne målsettinger. Men det er uansett noe å lære av DG, i hvert fall 
for interkommunale prosjekter som har IKT som et viktig element. Vi har nevnt tidligere at noen av de 
unike karakteristika ved Digitale Gardermoregionen er den strategiske forankring og perspektivet for 
regional utvikling, samt den store bredden og dybden i prosjektet totalt sett. Det er et perspektiv i 
prosjektet med gevinster og nytte som det endelige målet, men med nødvendige elementer i bunn slik 
som infrastruktur, IKT-systemer og anvendelser. Foruten regional forankring, er også en suksessfaktor 
at hver kommune formelt har forpliktet seg til å slutte opp om fellestiltakene. Punktene foran om 
organisatorisk og sosiale infrastrukturen, og konkrete samarbeidstiltak som i skoleprosjektet om felles 
kompetanseutvikling og erfaringsutveksling mellom kommunene, er blant de tiltak som også andre 
interkommunale IKT-prosjekter kan ta lærdom av.   
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8. Planer og noen utfordringer  
 

8.1 Planer det nærmeste året 
 
I løpet av 2005 er det etablert en teknisk infrastruktur med bredbånd i de seks kommunene som 
muliggjør digital forvaltning i praksis. Den organisatoriske og sosiale infrastrukturen er på plass 
gjennom IKS-selskapet med dets ulike styringsorganer. Samarbeidsklimaet mellom kommunene virker 
å være bra. Hovedfokus i arbeidet med den Digitale Gardermoregionen vil framover i 2006 og første 
del av 2007 være å få implementert felles fag- og støttesystemer for de seks kommunene. Interne IKT-
anvendelser i kommunene er derfor mest i fokus det nærmeste året, mens det deretter vil bli mer 
oppmerksomhet mot kommunale tjenester ut mot innbyggerne og bredbåndstjenester mot næringslivet. 
Arbeidet i prosjektet Digitale Gardermoregionen vil i økende grad dreie seg om tiltak for å utnytte 
gevinstmulighetene knyttet til de ulike fagsystemene. Her vil det i mange tilfeller være nødvendig med 
organisatoriske endringer slik som felleskontorer for flere kommuner, og kompetanseutvikling for å 
utnytte de nye mulighetene og oppnå effektivitetsforbedring. Dette vil også ta noe tid, slik erfaringer 
med digital forvaltning ofte er. En av de viktigste årsakene til at slike prosjekter ikke oppfyller 
målsettingene, er nettopp at tidsperspektivet blir for kort.  
 
 

8.2 Noen utfordringer 
 
Prosjektet Digitale Gardermoregionen er stort og komplekst og ikke uten utfordringer. Det var noen 
forsinkelser i 2004 på grunn av utsettelser av politiske vedtak, men ingen tidsmessige avvik i 
teknologiinnføringen. Det nærmeste året vil mange kommunalt ansatte bli berørt av endringer og det 
blir en utfordring med å takle ekstraarbeid med både gamle og nye systemer i en periode før det nye 
systemet er skikkelig implementert.  Her blir det viktig med god informasjon og å skape de rette 
forventninger. I og med at det blir mest fokus på interne kommunale anvendelser det første året, blir 
det også å spre rett informasjon og forventninger overfor framtidige bredbåndskundere i næringslivet 
og kommunens innbyggere om framtidige digitale kommunale tjenester.  På disse to områdene er det 
nok også behov for klarere å få fram konkrete behov, gjennom dialog med relevante målgrupper. Det 
blir viktig at de overordnede mål om regional utvikling trekkes fram med jevne mellomrom, og blir 
konkretisert. I den fasen prosjektet er i for øyeblikket er det lett å ha for stort fokus på ”grunnmuren i 
det digitale bygget på Øvre Romerike”, nemlig selve fibernettet og IKS-selskapet. Framover blir det 
enda viktigere å få til dialoger om ”veggene og innredningen i dette digitale bygget”. Til forskjell fra 
flyplassen for persontransport på Gardermoen, holder det ikke bare med grunnmur for å få til den 
Digitale Gardermoregionen. 
 
 

8.3 Regional utvikling 
 
Prosjektet Digitale Gardermoregionen har regional utvikling som en av sine hovedmålsettinger.  
Teleinfrastruktur blir en stadig viktigere innsatsfaktor for både det offentliges og bedriftenes 
konkurranseevne, og også viktig med hensyn til lokaliseringer av ny næringsvirksomhet utenfra. 
Sammen med annen type infrastruktur på Øvre Romerike - flyplass, høyhastighetstog og firefelts 
motorvei mot Oslo - utgjør dette samlet infrastruktur på godt internasjonalt nivå. IKT for regional 
utvikling betyr derfor sterkere samarbeid mellom kommuner og mot næringslivet, utvikling av 
næringslivet og tiltrekking av ny næringsvirksomhet.   
 
I og med at prioriteringene i Digitale Gardermoregionen så langt har vært på interne kommunale 
anvendelser, er det for tidlig å si noe om næringslivets erfaringer med DG og bredbånd. Vi vet 
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imidlertid at næringslivet ønsker bredbånd, og de har også synspunkter på enkelte kommunale 
tjenester for eksempel knyttet til digitalisering av planfunksjoner og byggesaksbehandling. Dette er 
tatt hensyn til i planleggingen i DG. Selv om det er tidlig med eksempler på bedrifter som flytter til 
regionen på grunn av bredbåndsmulighetene, må nevnes bedriften TeleVoip på Lillestrøm. Denne har 
konkrete planer om etablering av kundesenter i Hurdal på grunn av de nye bredbåndsmulighetene og 
det gunstige prisnivået på lokaler. Dette er et konkret eksempel på hvordan bredbånd kan påvirke 
bedrifters lokaliseringsbeslutninger, dog vurdert sammen med andre faktorer som prisnivå og 
arbeidsmarked. I tida framover blir det viktig at sammenhengen mellom bredbånd og regional 
utvikling blir enda mer tydeliggjort i dette prosjektet.  
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9. Avslutning 
 
Hovedmålet for de 6 kommunene på Øvre Romerike er at satsingen på prosjektet Digitale 
Gardermoregionen, hvor selskapet Digitale Gardermoregionen IKS er leverandør av IKT-løsningene, 
skal komme innbyggerne til nytte i form av:  

• kvalitetsmessig bedre og mer effektive kommunale tjenester til lavere pris 
• åpen og serviceorientert forvaltning 
• overføring av kommunal ressursbruk fra administrasjon til tjenesteyting 

 
Status pr i dag er at vi ser konturene av målbare gevinster på teknologisiden ved felles teknisk 
infrastruktur i form av fibernettet, felles drift, samt standardisering på felles systemer. Digitale 
Gardermoregionen anser at det største potensialet for gevinst ligger på anvendelsene av de digitale 
løsningene. Det handler om å ta i bruk løsningene innad i kommunene, men der oppgaver, prosesser, 
strukturer, ledelse, kompetanse hos medarbeiderne osv å tilpasses de nye mulighetene i IKT-
systemene. For innbyggerne og næringslivets del vil lettere og mer effektiv tilgang/samhandling med 
det offentlige gi gevinster. Prosjektet DG har som mål å hente ut forventet gevinst samt dokumentere 
gevinsten. I den neste fasen av prosjektet vil dette bli prioritert i enda sterkere grad. 
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Referanser: 
 
Som referanser til notatet er benyttet strategiske dokumenter fra Øvre Romerike Utvikling og 
Digitale Gardermoen IKS, inkludert Høykom-søknader og Høykom-rapporter om Digitale 
Gardermoregionen.  
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