NOTAT
Dette notatet er et innspill til Sogndal kommune og potensielle andre interesserte kommuner i
Sogndal regionen, og kan av kommunens administrasjon fritt brukes i forbindelse med utarbeidelse
av saker til politisk behandling i kommunen.

Kort om IKOMM AS
IKOMM AS ble etablert i 2003 av kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal som et IKS selskap.
Disse tre eierne ble i 2007 enige om å omdanne selskapet til et aksjeselskap. Dette hadde sin
bakgrunn i at det var gjort investeringer i selskapet slik at en nå hadde kapasitet til også kunne tilby
sine tjenester til andre kunder, både private og offentlige.
I 2009 tok selskapet i bruk et verdensledende driftssenter ved å benytte seg av svært energieffektive
løsninger. Selskapet ble en av de første partnerne av Norsk Helsenett, og etablerte i 2012 Norges
første felles pasientjournal for flere kommuner, samt tok i bruk smartkort pålogging i kommunenes
helsetjenester.
Selskapet er ISO 9001- og 27001-sertifisert, og er i tillegg utpekt som en av Microsofts partner og
deltar i deres utviklingsprogrammer, særlig knyttet mot fremtidige skyløsninger.
I 2016 ble IKOMM 1 av 300 COSN (Cloud Operating System Network) partnere på verdensbasis, og
kunne gjennom dette levere skytjenester med sikker lagring av data i IKOMM sitt datasenter i Norge.
Som Microsoft CSP (Cloud Service Partner) vil IKOMM også kunne også levere fleksible lisensmodeller
(betal for det du bruker) til norske kommuner. I 2016 satte selskapet i drift en hybrid skyplattform.
I 2017 ble eierskapet i selskapet utvidet til også å omfatte kommunene Askim, Eidsberg, Trøgstad,
Spydeberg og Hobøl, nå Indre Østfold kommune. Dette innebærer at IKOMM AS har et oversiktlig og
stabilt eierskap. 1. Januar 2021 trådte Nesodden kommune også inn på eiersiden.
Selskapet er lokalisert i Lillehammer, Nesodden og i Askim. Dette er i tråd med Ikomm sin strategi;
«IKOMM skal ha en desentralisert organisasjon med lokal tilhørighet og nærhet til både eiere og
kunder i regionene selskapet er lokalisert». Selskapet har 108 ansatte fordelt mellom regionene.
I tillegg til å være en totalleverandør av IKT-tjenester til eierkommunene er kundemassen til
selskapet i Norge, men har brukere i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland og Nederland. Primært
innenfor private helse og omsorgstjenester, samt innen oppvekst.
Basert på selskapets omsetning er ca. 85 % leveranser til offentlige kunder, og resterende er til det
private markedet.
Selskapets leveranse til de øvrige kundene offentlige og private er vunnet i konkurranse med andre
tilbydere. Dette er noe som dokumenterer selskapets leveransedyktighet med hensyn på pris og
kvalitet.
Selskapets eiere er seg beviste på regelverket knyttet til offentlige anskaffelser og har derfor pålagt
styret og administrasjonen og påse at selskapet er innenfor dette regelverket. Administrasjonen
rapporterer dette med jevne mellomrom til styre, og eierne blir informert i eiermøte som skal holdes
to ganger i året.
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Selskapet passerte 200 mill. kr. i omsetning i 2019, og har en egenkapitalandel på ca. 45% ved
utgangen av 2019
Ved siden av sentralisert IT-drift tilbyr selskapet også rådgivning, support, skytjenester og digital
plattform.

Hvorfor søker eierne av IKOMM AS samarbeid med flere kommuner?
IKOMM og selskapets eiere anser at flere kommunale eiere kan bidra til å etablere et IT-selskap og en
digitaliseringspartner som eierkommunene vil se seg tjent med å for å kunne utvikle kommunene.
Dette vil kunne skje gjennom:
•
•
•
•
•

Digitalisering og utvikling
Eierskap og egenregi
Kompetanse og næringsutvikling
Kunde og bestiller-rolle
Tjenesteleveranser

IKOMM sine kommunale eiere har vedtatt at de ønsker samarbeid med andre kommuner for best
mulig å stå rustet for den digitale fremtiden. I fellesskap har IKOMM og eierne muligheten til å utvikle
fremtidens moderne og digitale kommuner.
Innenfor teknologiområdet at det skjer det store endringer som påvirker kommunene, og som gir
betydelige muligheter hvis de utnyttes.
En økende vekst i digitale enheter og i bruk av sensorteknologi innen velferdsteknologi, medfører en
enorm vekst i den digitale informasjonen som produseres og lagres. For å kunne utnytte denne
informasjonen, enten i form av nye tjenester, analyser eller som styringsinformasjon, må denne
informasjonen kunne analyseres og struktureres ved hjelp av nye metoder som i dag er fremmed for
de fleste av dagens IT-organisasjoner og tradisjonelle IT-leverandører.
Skytjenester medfører nye leveransemodeller som er industrialiserte i en verdikjede der en
tradisjonell IT avdeling ikke lenger har hele verdikjeden i tjenesteleveransen, men kun deler av den.
Microsoft har valgt IKOMM som en av 300 samarbeidspartnere på verdensbasis i sin Sky-satsning.
IKOMM skal være det ledende selskapet for kommunal sektor i Norge.
Sosial medier og sosial databehandling medfører nye former for samarbeid og kommunikasjon, dette
endrer menneskers adferdsmønstre og påvirker offentlig sektor og samfunnet generelt.
Mobilitet gir ny og bredere tilgang programmer (Apper) og informasjon, og sluttbrukere med et bredt
utvalg av enheter i motsetning til standardiserte PC modeller som har vært den ledende modellen
det siste tiåret. Dette vil medføre betydelige endringer i leveransemodeller og kompetanse for de
kommunale IT miljøene.
Ny teknologi og ny bruk av teknologi medfører nye krav fra både enkeltbrukere og organisasjoner
som utfordrer de tradisjonelle måtene å håndtere informasjonssikkerhet og personvern på.
Kommuner og leverandører vil bli utfordret på å finne en balansert måte å håndtere informasjon på
som imøtegår behov, forventninger fra samfunnet, organisasjoner og enkeltpersoner, og som
ivaretar nødvendig sikkerhet og med hensyn til personvern.
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ANSATTE
IKOMM har som et ønsket prinsipp å ta over relevante ansatte i de kommuner som kommer inn på
eiersiden i selskapet.
Det er svært viktig for begge parter at de ansatte blir ivaretatt på en meget god måte.
Det blir etablert ulike løsninger som ivaretar de ansattes ønsker og rettigheter i henhold til regler om
virksomhetsoverdragelse, hvor hovedregelen er at arbeidsavtaler, med alle rettigheter og plikter,
automatisk skal overføres til ny arbeidsgiver.
IKOMM har gjennom dette erfaring med å ivareta ansatte, og inkludere disse i selskapet på en svært
god måte.

AKSJESELSKAP
IKOMM, ble som tidligere nevnt omdannet fra IKS til aksjeselskap. Før selskapet ble omdannet til
aksjeselskap viste det seg av det var svært vanskelige å få flere kunder, både offentlige og private, i
og med at selskapsformen var IKS. Derfor ble de tre eierkommunene enig om å omdanne selskapet til
aksjeselskap, noe som gjorde det mulig for selskapet å hente inntekter fra andre kundegrupper både
fra det private og offentlige.
Ut over dette var det viktig for eierkommunene å etablere en selskapsform hvor det å legge til rette
for flere kunder samtidig som en ivaretok eiernes muligheter til å utøve eierstyring gjennom
selskapets organer.
Aksjeloven gir klare regler for hvordan et aksjeselskap skal organiseres. Det skal finnes et
stiftelsesdokument som inneholder vedtekter, det er minimumskrav til vedtektene og eventuelle
særskilte rettigheter skal tas inn i vedtektene eller i en selskapsavtale som vedlegges vedtektene.
Stiftelsesdokumentene skal registreres i Brønnøysundregisteret og være offentlig tilgjengelige. I
motsetning til f.eks. et IKS hvor alle deltakerne er kommuner, fylkeskommuner hefter ubegrenset for
en prosent- eller brøkdel av selskapets forpliktelse, er eiernes økonomiske ansvar i et aksjeselskap
begrenset til den innskutte aksjekapitalen.
Det øverste styringsorganet i et AS er generalforsamlingen. Alle eiere har rett til å delta i
generalforsamlingen. Kommunens representant(er) til en generalforsamling oppnevnes gjerne av
kommunestyret, som har instruksjonsrett overfor sin(e) representant(er). Generalforsamlingens
lovbestemte oppgaver er å vedta selskapets årsregnskap og styrets årsberetning, fastsette utbytte,
samt velge styre og revisor for virksomheten. Vedtektene kan også legge andre oppgaver til
generalforsamlingen, så lenge dette ikke er oppgaver som ved lov er lagt til andre organer. Styret har
ansvaret for forvaltningen av selskapet og skal sørge for en tilfredsstillende organisering av
selskapets virksomhet, slik at selskapet drives i samsvar med eiernes formål og innenfor rammen av
lovverket.
Eierne av IKOMM har i tillegg til lovfestede dokumentene også etablert en aksjonæravtale som blant
annet tar opp i seg hvordan eierne ønsker at styringen av selskapet skal utøves.
Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets virksomhet, og har
en viktig funksjon for å sikre strategisk planlegging for selskapet. Styret skal holde seg orientert om
selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning
er gjenstand for betryggende kontroll.
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Styret skal også føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. Et AS er et eget rettssubjekt.
De ansatte har selskapet som arbeidsgiver og daglig leder som øverste administrative leder. Ansvaret
for arbeidsgiverpolitikken for selskapet ligger til styret. Aksjeloven regulerer ansatte sin
representasjon i styret. AS fører regnskap etter regnskapsloven, som pålegger styret å redegjøre for
forhold som finansiell risiko, forutsetning for fortsatt drift, arbeidsmiljø, likestilling og påvirkning av
ytre miljø.
Dersom alle aksjene i et AS har offentlige eiere, gir kommunelovens § 80 kommunens kontrollutvalg
og revisor rett til å kreve de opplysninger som finnes påkrevd for deres kontroll, så vel fra selskapets
daglige leder som fra styret og selskapets valgte revisor. I den utstrekning det finnes nødvendig, kan
kontrollutvalget og kommunens revisor selv foreta undersøkelser i selskapet.
Med dette som bakgrunn så eierkommunene at deres krav om eierstyring av selskapet var oppfylt.

HVORFOR VELGE IKOMM SOM SAMARBEIDSPARTNER.
Det å inngå i et større kommunalt teknologisamarbeid med en eierandel i selskapet, gir dette
etablering av IKT-tjenester med høy kvalitet, svært god stabilitet, tilgjengelighet og support. IKOMM
har klargjort for 24/7-support dersom en eller flere eierkommuner/kunder ønsker dette.
Gjennom leveranseavtaler får en forutsigbar pris på teknologileveransene, med tilgang til Sky baserte
kommunale tjenester og digital plattform. Selskapets størrelse gir stordriftsfordeler og ikke minst
lavere utviklingskostnader på nye tjenester som flere eierkommuner ønsker gjennomført.
Som eier og kunde vil en være en del av et større kommunalt teknologi- og digitaliseringsmiljø, få
bedre tilgang på digitaliseringskompetanse og raskere tilgang ny teknologi og nye tjenester. Gjennom
dette vil man få en digitaliseringspartner og teknologipartner som understøtter kommunale
reformer.
I tillegg til å levere konkurranse dyktige priser er selskapet opptatt av leveransekvalitet. Dette
dokumenters blant annet gjennom ISO-sertifiseringer. IKOMM er en av få IT-driftsleverandører med
to ISO-sertifiseringer.
Det settes høye krav til selskapets ansatte, noe som gir kundene en trygghet i at de alltid får best
mulig service og kvalitet på våre leveranser og tjenester. IKOMM har eget datasenter og egen
servicedesk som sitter i selskapets lokaler.
IKOMM har siden oppstart av selskapet utviklet seg fra å være en organisasjon hvor hovedhensikten
var å drifte kommunale IKT løsninger til å bli en samarbeidspartner med fokus på teknologi-,
rådgiving- og digitaliseringstjenester til beste for eierkommunene.
Samt at IKOMM ønsker å tilby sine tjenester til lokale selskaper og aktører i de regioner som
selskapet etablerer seg.
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EIERE
Ikomm eies pr. 1.1.2021 av følgende kommuner:
•
•
•
•
•

Lillehammer kommune
Gausdal kommune
Øyer kommune
Indre Østfold kommune
Nesodden kommune
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