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Fra: Auran Arne Ketil[Arne.Ketil.Auran@Frosta.Kommune.no] Dato: 15.07.2013 10:52:53 Til:
Bratsvedal Tove Rolseth Tittel: VS: KOMMIT
FO-sak bevilgning
Ihht. samtale
Arne Ketil
Fra: Einar Johan Jakobsen [mailto:EinarJohan.Jakobsen@ks.no]
Sendt: 22. mai 2013 08:40
Til: Auran Arne Ketil; Arnt Wendelbo; Bjørn Arne Laugen; Erlend Myking ; Geir Staldvik (E-post); Hege
Sørlie ; Vinje Henrik; Inge Fornes; Jacob Br. Almlid (E-post); Jon Arve Hollekim; Jostein Grimstad; Karl Audun
Fagerli (E-post); Fosse Kjell; Lars Erik Moxness; Liv Elden Djokoto; Ola Stene (E-post); Ole Jørgen Rødøy (Epost); Roy Harald Ottesen (E-post); Rune Strøm ; Rønnaug Aaring; Svein Helland (E-post); Torunn Austheim;
Trond Stenvik; Truls Eggen (E-post)
Kopi: Marit Moe; Laila Steinmo; Anne Karen Hegge; Marthe Leistad Hagen
Emne: KOMMIT

Til


Rådmennene i Nord Trøndelag

Alle kommuner og fylkeskommuner skal nå ha fått informasjonsbrev og faktura fra KS som ber om
innbetaling til KommIT-programmet. Gjennom etableringen av KommIT-programmet har kommunesektoren
(KS) lagt grunnlag for samordning og styrking av arbeidet med digitalisering sektoren. KommIT-programmet
legger til rette for at kommunesektoren på en effektiv måte kan samhandle med staten i arbeidet med
digitalisering av hele offentlig sektor.
Dersom du som rådmann ikke har fått denne informasjonen på annen måte tillater vi oss å sende deg
informasjonsbrevet fra adm.dir. i KS, Sigrun Vågeng, se vedlegg. Har du allerede fått informasjonen, kan
du trygt slette denne eposten.
Les mer om KommIT her: http://www.ks.no/kommit
Til informasjon har Hovedstyret i KS også nylig uttalt følgende:
KS mener at IKT-utvikling er å regne som utbygging av nasjonal infrastruktur. Dette bør finansieres av staten
som store satsninger, der hele offentlig sektor er inkludert. KS mener at framdrift og gevinst i
digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor forutsetter at etablerte modeller utfordres. KS aksepterer et prinsipp
om sterkere nasjonal samordning av IKT-området under forutsetning av at kommunesektoren har reell
innflytelse i disse samordningsprosessene. KS forutsetter også at nasjonale digitaliseringssatsinger
finansieres over statsbudsjettet også for kommuner og fylkeskommuner. KS mener at store IKT-løft i
offentlig sektor bør flyttes fra sektoransvar til program. Det må utarbeides en slags NTP for IKT-området: En
nasjonal digital prioriteringsplan (NDPP) som ivaretar implementering og sikrer gevinst. Det er behov for et
omfattende prosjekt på økonomiske konsekvenser av digitalisering i kommunal sektor. KS mener at
regjeringen bør gjennomføre en offentlig utredning om dette.
Vi håper med dette at alle kommunene og fylkeskommunen i Nord Trøndelag støtter opp om KommITprogrammet gjennom sine bidrag, kr 1,- pr innbygger.

Med vennlig hilsen

Einar Jakobsen
Daglig leder KS Nord-Trøndelag
Office Manager
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Epost Email:
Telefon Phone:
Mobil Cellular:
http://www.ks.no

Einar.jakobsen@ks.no
(+47) 24 13 26 00
(+47) 48 15 68 78

KS - KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON

The Norwegian Assosiation of Local and Regional Authorities
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