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A Hedmark IKT

1. Generelt om virksomheten
Hedmark lKTs oppdrag er å bistå eierne og andre kunder med oppgaver innen lT og digitale

løsninger, Oppdraget er formulert slik i samarbeidsavtalen mellom Hedmark lKTs eierkommuner:

<Hedmork tKT skoli følge I4 i vedtektene lvareto oppgaver knyttettil drift, seruice, forvoltning og

utvikling av eÍerkommunenes informosjons- og kommunikasjonsteknologi (lKT), samt inngåelse og

oppfølgning av ovtaler om kjøp av tjenester og vorer fro eksterne leverandører innenfor dette

området, Hedmark tKT skolvære konkurransedyktig på pris og kvolitet, Virksomheten kon også

levere tjenester som nevnt over til ondre kommuner eller fylkeskommuner og virksomheter eller

selskoperso m er fullt ut elet av det offentlige, eller i se/sko per hvor kommunene har bestemmende

innflytelse>

Organisasjonen ¡2019

Hedmark IKT gjennomførte på sensommeren 2019 en organisatorisk endring, Selskapet etablerte
en ny enhet for Strategisk Utvikling og Digitalisering. Leder for denne ble rekruttert sommeren

2019 og enheten ble etablert med virkning fra 01.10.19, Ressurser ble overført fra andre enheter i

organitasjonen og prosess ble igangsatt med å definere videre kompetanse- og kapasitetsbehov.

Ved utgangen av 2019 var Hedmark IKT organisert slik:

¡ En avdeling med ansvar for etablering, forvaltning og videreutvikling av Hedmark lKTs

sentrale i nfrastruktur, appli kasjoner og fagsystemer.
o En driftsavdeling med ansvar for løpende driftsovervåking og håndtering av brukerstøtte

og d riftsrelaterte oppgaver.
r En utviklingsavdeting med ansvar for prosjekter, uWiklingsarbeid, samt <ikke-tekniske>

forvaltni ngsprosesser
¡ En stabsenhet med ansvar for økonomi, personal, administrasjon og forvaltning av innkjøp

og bestillinger.
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Hedmark IKT har hatt noen mindre personellmessige endringer i 2019 og hadde ved årsskiftet to
flere ansatte - en nyansatt leder for utviklingsavdeling, samt en ressurs på drift på midlertidig
engasjement fra høst 2019 tilvår 2019:

2. Nøkkelta[[ 2019
2019 var et år der vi opplevde en stabilisering av selskapets driftsvolum målt i antall saker.

Saksvolumet i 2019 var 17,30/o lavere enn i 2018 og er på samme nivå som saksvolumet i 2017.

Dette understreker for det første at 2018 var et år med spesiell stor driftsbelastning, ikke minst som
en konsekvens av at Sør-Odal kommune ble med i Hedmark IKT fra januar 201.8. Det kan være flere
årsaker bak at saksvolumet ¡ 2019 gikk tilbake til20L7-nivå, både knyttet tiltypen henvendelser,
antall awikssituasjoner, innføringen av nye løsninger med mere. Uansett så indikerer saksvolumet
i 2019 at Hedmark IKT har <absorbert> B0/o større volum (Sør-Odals relative størrelse) inn i driften.
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20L5

20L6
20L7

2018

20L9

1. kvartal
7 797

7 700

8 193

8 9L4

8 151

2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal År

6517 6 359 6730
7 403 7 652 7 350

6261 6673 6740
7 272 8 753 7 73t
s 934 6 6s1 6269

27 403

30 105

27 867

32670
27 00s

Hvis vi legger til egenregistrerte saker (tekniske saker) og telefonsamtaler, får vi et oversiktsbilde
over driftsutviklingen i 201.9 som viser en generell stabilisering av driften etter den nokså markante
driftsveksten i 2018:

Antall ansatte Antalllærlinger Tilgjengelige årsverk

37.12.20t8 38 3 40,6

3t.L2.20L9 40 (39 + 1 midlert. engasjement) 3 42,8
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Når det $elder tekniske driftshendelser og -awik var det ingen eksepsjonelle hendelser i løpet av

året som berørte mange brukere over lang tid. Fra et teknisk driftsperspektiv var den største

utfordringen underliggende nettverksutfordringer på flere lokasjoner som ble forsterket utover
våren. Dette ble formelt eskalert til vår bredbåndspartner Eidsiva Bredbånd på sommeren og var

en høyt prioritert teknisk oppgave utover høsten 2019.

Hvis vi bryter telefonhenvendelsene til Hedmark IKT i 2019 ned pr måned gir det et godt bilde av

hvordan kommunenes <årssyklus)) ser ut i forhold til lT-relaterte aktiviteter ogoppgaver. Det er

stor aktivitet ved starten av året, en intens periode etter sommerferie (gitt skolestart og at det er
generell oppstart av høstperioden etter ferieawikling) og de første par månedene i de første

høstmånedene. lkke overraskende er det markant mindre aktivitet ijtdi og desember:

Telefonsamtalertil Hedmark lKTs brukerstøtte pr mnd
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3. Oversikt over sentrale aktiviteter og hendelser pr
kvartal

l.kvartal

Drift - overordnet:

¡ Stabilog god med få større utfordringer i den løpende driften.
r 8.151 registrere saker - 9,40lo tavere enn tilsvarende kvartal året før (som var kvartatet

u^l-^-1, tvl +al, ^.,^. ,{.¡f+^^ ç^. C^. ñ.l-l l,^mm, 'naìI lg\llllal^ l¡\l Lv^vvçl ul lllgll lvl Jgl-vsql 
^vlllrllqlr!,

Viktige driftshendelser:

¡ 22januar: Nord-Odal. All kommunikasjon i kommunen nede, også mobilnettet i perioder.

Årsak: Fiberbrudd grunnet gravearbeid.

Teknisk forvaltning:

. Oppgradering av terminalservermiljø. Bytte av ytre og indre brannmur
¡ ESA (arkiv)- oppgradering

Prosjekt, uWikting og anskaffelser:
. Oppvekstadministrativtsystem (OAS) - implementeringsfase
¡ Velferdsteknologi - oppstart utredning
. Geografiske lnformasjonssystemer (GlS) - konseptfase
. MinSide - nye tjenester
. Nytt kommunenummer- kartlegging
r Migrering til ny mobilleverandør (Phonero). Ca. 2.800 abonnement

Organisasjon, administrasjon og økonomi:

o Stabil situasjon uten større hendelser eller awik
¡ Prosess igangsatt for å etablere ny utviklingsenhet i Hedmark IKT

2.kvartal

Drift - overordnet:

o stort sett stabilt driftskvartal
o Det var heller ikke registeret stort antall prioritet A eller B-feil i kvartalet (7 stykker)
¡ 5.934 registrerte saker, noe som er en markant nedgang på registrerte bestillinger og

hendelser (L8,4o/o lavere enn samme periode ifjor)

Viktige driftshendelser:

o 20juni: Skoleløsningen Oppad utilgjengelig for skoleadministrativt personell i ca. en

arbeidsdag i alle kommuner. Utfordringen var primært tidspunktet siden dette er viktige
dager for karakterutskrifter og tilsvarende administrative oppgaver.
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Teknisk forualtning:

. Avdekket underliggende utfordringer med nettverkskvaliteten på definerte lokasjoner fra

slutten av april. Prosess med Eidsiva Bredbånd igangsatt.

Prosjekt, utviklin g og anskaffelser:

¡ OAS - implementeringsfase
. Velferdsteknologi -utredningsfase
¡ GIS - kravspesifikasjon
¡ MinSide - krevende styringsmodell gir utfordringer med prioritet
r Nytt kommunenummer - kartlegging
. Dialog med Hias og Sirkula om samarbeid startet

Organisasjon, ad ministrasjon og økonomi:

o Stabil situasjon uten større hendelser eller awik
. Ny styreleder konstituert (konstituert rådmann Terje Halvorsen, Hamar kommune)
o Ansatt leder for ny utviklingsenhet

3.kvartal

Drift - overordnet:

¡ Tredje kvartal er Hedmark lKTs travleste driftskvartal på grunn av skolestart og en rekke
ugenerelleu behov som naturlig oppstår etter sommerferieawikling. I tillegg inneholdt
årets tredje kvartal kommune- og fylkestingsvalg.

¡ Dette medfører at størstedelen av kvartalets oppgaver oppstår i siste halvdel av kvartalet,
dvs. fra medio august og ut september, noe som gjør denne perioden til årets mest intense

driftsperiode for Hedmark IKT
¡ Det ble registrert 6.651 driftssaker i kvartalet, en nedgang pä24o/o i forhold tiltilsvarende

kvartal i 2018. Siden tredje kvartal 2018 var et spesielt belastende kvartal med unormal

stor saksmengde, anser vi saksvolumet i 2019 som et unormalt, saksvolum for kvartalet.
r Et relativt stabilt og forutsigbart driftsbilde i tredje kvartal uten store driftsforstyrrelser

(registrert 2L hendelser med prioritet A eller B i perioden, de fleste berørte
enkeltlokasjoner og var relatert til strømbrudd eller feil på nettverk)

Viktige d riftshendetser:

¡ 20. august: Størst antall brukere ble rammet av fiberbrudd i Grue og et utfall av nett i

Hamar-området.
r 5. august Stange (inkludert Hedmark lKTs lokaler på Kjonerud) ble også rammet av et

større strømbrudd. Utover de brukere som ble direkte berørt av selve strømbruddet,
merket ikke Hedmark lKTs kunder dette bortfallet siden Hedmark lKTs reserveaggregat

leverte reservestrø m ti I maski n rom på Kjoneru d.
o 2!. august: Problem med tanking av nettbrett ved skolestart rammet elever og lærere i to

dager på grunn av omfattende parallelltanking av nettbrett.

Teknisk forualtning:
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Flere standard-endringer, dvs. sikkerhetsoppdateringer eller programvareoppdateringer
gjennomført. Det er i titlegg byttet ut flere servere i forbindelse med utfasing av nåværende

Wi ndows operativsystem.
Det er utført flere endringer i forbindelse med identifiserte utfordringer knyttet til
nettverket i Kongsvinger.

Formalisert klageprosess igangsatt overfor Eidsiva Bredbånd på grunn av vedvarende
nettverksutfordringer
Formalisert klageprosess igangsatt overfor Phonero på grunn av mangelfulloppfølging av

kontrakt for mobile tjenester

Prosjekt, utviklin g og anskaffelser:

¡ OAS: Nytt administrasjonssystem for skolene (Visma Ftyt Skole) satt i produksjon.
o Prosess <HedmorklKT-samarbeidet mot 2025> igangsatt for å definere videre uWikling av

Hedmark lKTs rolle og samarbeidets strategiske ambisjoner
. Velferdsteknologi: Utredningsfase
o GIS: Kravspesifikasjonsfase
r Nytt kommunenummer: Planlegging og kontraktsdialop med berørte leverandører
o MinSide: Prosjektet avsluttes som prosjekt og videre løpende tjenester tas som

forva ltni ngsoppgaver.
o HIAS/S|rkula: Kontraktsfase.
. Ny selvbetjeningsløsning: oppstart og avtaleverk mot leverandør

Organisasjon, admin istrasjon og økonomi:

. Ny leder for utvikling tiltrådt med ambisjon om formell organisasjonsendring fra 01.10
o Funksjonell oppgradering av selskapet lokaler på Rasta gjennomført for å sikre bedre

arbeidsmiljø

4.kvartal

Drift - overordnet:

o Antall hendelser og bestillinger: 6.269, noe som er ca.20o/o lavere enn samme kvartal i 2018

og det laveste antall saker i et fjerde kvartal siden nåværende sakssystem ble tatt i bruk i

2015.
. Årsaken til nedgangen i saksvolum er i hovedsak færre bestillinger på brukertilganger og

passordhåndtering.
¡ Antall driftsawik: Det er registrert 13 hendelser med prioritet A eller B i perioden. De fleste

rammet kun enkelt lokasjon.

Viktige driftshendelser:

¡ 2. oktober: Størst antall brukere ble rammet av nettverksproblem utløst av en automatísk
operativsystem-oppgradering fra Apple, noe som påvirket alle kunder i forskjellig grad.
Denne kapasitetsutfordringen ble også forsterket av et parallelt DDoS-angrep rettet mot
våre løsninger.

Teknisk forvaltning:

a

a

a

a
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Hovedprioritet: Løse nettverksutfordringene med Eidsiva og arbeide med å flytte hele

serverparken over på nytt Windows operativsystem.

a

Prosjekt, utvikling og anskaffelser:

¡ KontraktHlAS/Sirkula
r OAS: Neste fase planlegging (barnehage)
¡ GIS:Kravspesifikasjon
. Nytt kommunenummer: Avslutning
. Ny setvbetjeningsløsning og web HIKT: Utviklingsfase

Organisasjon, administrasion og økonomi:

. Ny styreleder, Christl Kvam (kommunedirektør Hamar kommune) pluss nye

styremedlemmer fra Grue, Kongsvinger og Stange skapte vesentlige endringer i styrets

sammensetning høsten 2019

. 0rganisasjonsendring innført fra 01.10: Ny enhet Strategisk utvikting og digitaliseringu
etablert. Noen ansatte ble overført fra enhet Løsning og Arkitektur. Prosess med å definere

enhetens viktigste kompetansebehov og arbeidsprosesser gjennomført, samt rekruttering
av mere prosjekt- og utviklingskompetanse.

. Funksjonell oppgradering av selskapets lokaler på Rasta gjennomført for å etablere et
tilfredsstillende arbeidsmitjø gitt at dobbelt så mang ansatte har dette som arbeidslokale

enn ved etablering av leiekontrakt.

Utviklingstendenser

Det store driftsvolumet innenfor brukerrelatert utstyr hos Hedmark IKT er knyttet til PC'er og
nettbrett. Kommunenes satsing på nettbrett de siste årene har medført en rask volumvekst som
fortsatte også i 2019. Ved utgangen av 2019 forvaltet og driftet Hedmark IKT 13.300 nettbrett.

Som en konsekvens av dette ser vi en klar utflating og nedgang innenfor PC'er innen
oppvekstsektoren. Den andre tendensen er utbygging av økt netwerkskapasitet på en rekke
lokasjoner som følge av en generelt økning i datatrafikk, men ikke minst på grunn av behov for
nettverkskapasitet knyttet til den utstrakte nettbrett-bruken.

For andre løsninger er utviklingen ganske stabil.

Nårvi ser på antall brukere som benytter Hedmark lKTs løsninger, er den beste indikatoren antall
brukerlisenser Hedmark IKT håndterer på vegne av kommunene. I 2019 viste disse at Hedmark IKT

hadde 22,200 brukere. Halvparten (ca. 11.000) av disse brukerne er kommunalt ansatte, spesielt
innenfor helse, oppvekst og administrasjon. De resterende 500/o av disse brukerne er elever.

Det er en uttalt ambisjon fra Hedmark lKTs eiere ogfå ned antall fagsystemer og andre
applikasjoner for å redusere kostnader og få til en bedre felles forvaltning av viktige systemer.
Hedmark IKT drifter ca. 300 fagsystemer/applikasjoner for kommunene, noe som utfordrer
ambisjonen i vedtektene om å søke mest mulig standardiserte fellesløsninger.

Arbeidet som er gjort innenfor store fellesprosjekter som OAS og GIS i 2018 og 2019 har imidlertid
etablert en ny modell der kommunene samler seg om felles anskaffelse og modell for felles
forvaltning av store ogviktige fagsystemer med Hedmark IKT som felles forvaltningsmessig
knutepunkt. Hedmark IKT viI benytte de samarbeidsmodeller som er etablert her som rammeverk i

sitt videre arbeid med å styrke en felles system- og applikasjonsforvaltning i Hedmark IKT-

samarbeidet som helhet.
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4. Måtoppnåelse

Virksomheten

Hedmark IKT har analysert fokfrsk til$engelig kapasitet i egen driftsavdeling for 20L7 og 2018, dvs.

kapasitet hensyntatt lengre permisjoner og sykefravær. Hedmark lKTs tilgjengelige ressurser til
drift økte med et halvt årsverk lra20L7 til 2018 (fra 16,8 til 17,3 årsverk). Dette betyr at Hedmark
lKTs driftskapasitet kun økte med 30/o fra20L7 tit2018. Dette medførte at øvrige organisasjon
måtte bidra mere i løpende sakshåndtering, noe som igjen reduserte Hedmark lKTs kapasitet tit å
gjennomføre langsiktige forvaltnings- og uWiklingsoppgaver.

Hedmark IKT vil i 2019 og 2020 se på t¡ttak for å kunne håndtere et jevnt stigende driftsvolum.
Spesielt løsninger knyttet til automatisering og selvbetjening vil få økt fokus.

Område Måltall Resultat 2019 Merknad

Oppetid gg,8o/o 99,9o/o. Måltalt er definert som tilgang for
helsesystemene (Gerica og Profil) på

hetselokasjonene

Sentrale løsninger som brannmur,
teminalservere og hovedswitcher ptassert
på datarom Kjonerud, viser stabiI oppetid.
De enkelte lokasjoner blir mer berørt av

lokale hendelser som strømbrudd og
lignende.

Responstid
brukerstøtte

70o/o av bruker-
henvendelser.
besvart innen I
minutt,

85 o/o innen 3
minutter.

62o/o

76,5o/o

Nøkkeltallene på disse områdene viser en

liten negativ utvikling i 2018 sett opp mot
2017.

Dette henger sammen med at veksten i

kapasitet i Hedmark lKTs driftsorganisasjon
ikke har vokst i takt med veksten i

driftsvolumet.
Leveranse-

tider
Brukerutstyr
skal leveres

innen 2J. dager

Nye bruker-
opprettinger
skalleveres
innen 3 dager

2,5o/o âv leveranser
gikk over 21 dager

L,4o/o àv bruker-
opprettinger tok
lenger enn 3 dager
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Organisasjonen

Sykefravær 2019:

Hedmark IKT har som målsetting å ha under 4 o/o i årlig sykefravær. I 2019 hadde Hedmark IKT et
samlet sykefravær pà2,33o/o. Dette er meget tilfredsstillende. Hedmark IKT hadde ingen

langtidssykemeldte ¡ 2019.

Hedmark IKT har et stabilt og godt arbeidsmiljø med liten turnover.

Hedmark IKT jobber sammen med de ansatte for å finne tiltak som kan holde sykefraværet lavest

mulig. Hedmark IKT ser ikke behov for ytterligere tiltak på dette området utover de som er

iverksatt. Selskapets AMU-utvalg har også fokus på forebyggende tiltak som tema på sine møter.

Utvi kli ngsa ktiviteter

Det har blitt gjort en rekke større og mindre utviklingsaktiviteter i 2019. Blant de prioriterte
prosjektene har både OAS, GIS og velferdsteknologi krevd mye tid i sine ulike faser. Det samme har

arbeidet med å etablere samarbeidsavtaler med Hias og Sirkula. I tiltegg har det vært en rekke

mindre prosjektaktiviteter som for eksempel nytt kommunenummer og innføringen av ny digitale
dialogkanaler for Hedmark IKT (selvbetjeningsportal og webside). MinSide-prosjektet derimot har i

samråd med styret fått mindre prioritet i påvente av tydeligere ambisjoner rundt satsingen fra

kommunene.

I mai 2019 bestilte styret en strategiprosess som fikk navnet "HedmarklKT-samorbeidet 
mot 2025>.

Denne prosessen startet opp i august og skal etablere en ny strategisk retning for HedmarklKT-

samarbeidet og definere Hedmark IKT som selskap framover. Høsten ble brukt til å danne et bilde

av nåsituasjonen og hvilke utfordringer og muligheter kommunene står overfor som kan

understøttes eller realiseres av lT og/eller digitalisering.

Mulige

dagsverk

Egenmeldte

dager %

Sykemeldte

dager %

Egenmeldt

og

sykemeldt %

Kvinner 2005 24 L,zO% 113 5,64% r37 6,83oti

Menn 7284 48 0,66yo 31 o,43Yo 79 t,08ot

Totalt 9289 72 0,78Yo L4 L,55% 2t6 2,33ot,
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5. Økonomi
Følgende tall oppsummerer selskapets økonomi i 2019:

DRIFT

Driftsinntekter

Driftsutgifter

Bruto ùiftsresultat

Resultat eksteme fin.trans

Motpost avskrivninger

Netto driflsreultat

Avsetninger

Bruk av tidl.års mindreþrbr

Bruk disposisjonsfond

Ov erført til investering

Avsatt til s ispos isjons fond

Sumaraetninger kr

-80 141

-3015 692

kr -7 185 800 kr

Regnskap
2019

-t33 407 324

129317 357

kr 4089967

Buòjett
2019

-126 840313

t23t68tÆ
kr -3 672167

Regnskap
2018

-t32r40373

1280/.8037

kr 4 092 336

Buòjett
2018

-130 4t3 894

127 094087

kr -3 319 807

50 000

-3 015 692

-6 637 8s9

85 836

-3382325

kr -7 388 825

120 000

-338232s

kr -6 582 132

-1 080 I 14

-497 297

4253 t57

3 717 973

6393 719

-I 080 I 14

-500 000

4 500 000

3 717 973

kr 6 637 859 kr

3426s79

2882r32

6 308 711 kr

3 700 000

2882132

6 s82t32

Årseresultat kr -792081 kr kr -l 080 114 kr

IIYVESTERING

Kjøp av server/utstyr

Mvanæd rcttfilkonp25Yo
Kþp av aksjer og andeler

Sum inræsterings utgifter

Regnskap
2019

4 197 9M

888 195

55253

kr 5 141 352

Budsjett
2019

4 500 000

I 125 000

Regnskap
2018

3 365 601

841 400

60978

kr 4267 979

Buùjett
2018

3 700 000

E25O00

kr 5 625 000 kr 4 625 000

Finansiert

Konpensasjon mva25Vo

Overført fra drift s regns kap

-888 195

4253 r57

-l 125 000

4 500 000

-841 400

-3 426 579

-y25 000

-3 700 000

Sum finansiering kr -5 l4l 352 kr -5 625 000 kr -4267 979 kr -4 625 000

Ijdekket kr kr kr kr



DISPOSISJONSFO}ID

Saldo 01.01

Innskudd Sør-Odal

Avsatt fra drift

Saldo 31.12

I 994 493

11873M0 kr 86527@ kr 5770632

l<r

l<r

kr

2019

86527& kr

kr

3220676 l<r

20r8

5770632 l(r

482 132

2 400 000 lÍ

2017

3 776 139

A Hedmark IKT

Når vi bryter ned omsetningen siste to år pr kategori, ser vi hvordan driftsvolumet
gradvis flytter seg mellom ulike leveransekategorier:

35m

300æ

250m

20u)

15m

100m

5mo

o

Sale 2019 os 20L8 tm%
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Tabellen over viser to perspektiv i samme bilde: Oransje og blå søyler viser omsetning pr

leveransekategori i 2019 opp mot foregående regnskapsår. Den gule linja viser hvor andelen av de

samlede endringene i selskapets omsetning gir størst utslag. Denne viser ikke minst den kraftige
omsetningsendringen for kategori <Drift nettbrett skole> og den tilsvarende nedgangen for <Leie

Netto omsetning, tall i 1000 20181 20L9 Endring

Bredbånd

Drift adm pc

Drift elev pc

Drift nettbrett adm

Drift nettbrett skole

Konsule nttje neste r

Leie av pc/utstyr
Lisenser, vedlike holdavg.

Salg utstyr

Sentral drift
Service telefoni
Drift fagsystemer

3728
11 458

3623
259

3 s36

LO79

14 033

12077

25 477

30L73
585

3 558

3 830

10 889

2572
537

5 96L

6rto

Ll097
L2733

24970

32 38s

605

3692

LO2

-569

-1 051

278

2425
-439

-2936

656

-507

22L2
2C

L34

325
7

109 586 109 911
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pc/utstyr>. Noe av endringen skyldes også at flere kommuner velger bruk av forskuddsleie. Denne

omsetningen kommer tilsyne under kategori <Salg utstyr).

Merknader t¡l regnskapet

Hedmark IKT har et vedtatt mål om et årlig overskudd pà2,50/0. Hensikten med dette
overskuddsmålet er å håndtere [ønns- og prisvekst og kunne styrke selskapets tikviditet gjennom

et disposisjonsfond.

Hedmark lKTs fond var ved inngangen til2019 på 8,652 MNOK. Selskapets overskudd for 2019 ble
pä3,429 MNOK. Av dette overføres budsjettert overskudd pä2,637 MNOK til Hedmark lKTs

disposisjonsfond. Mindreforbruket pà0,792 MNOK vedtas disponert i styrets behandling av

årsregnskapet 24.apri12020. Dette betyr at HIKT leverte et årsresultat som er noe bedre enn

budsjettert.

Hedmark IKT legger fram anbefaling til disponering av mindreforbruk som del av saksframlegget
knyttet til behandling av årsregnskapet.

Samlet avsetningtilfond etter regnskapsåret er på 3,718 MNOK (inklusive mindreforbruk fra
regnskapsåret 2018 på 1,080 MNOK). Dette betyr at Hedmark lKTs disposisjonsfond med en

budsjettert overføring pâ2,637 MNOK pr 31.12.2019 er på 11,873 MNOK.

Hedmark IKT ble i styresak Oz2lhggitt fullmakt til å benytte inntil 1,0 MNOK fra Hedmark lKTs

disposisjonsfond til utbedring av selskapets lokaler på begge kontorene. Oppussing er ved årets
slutt gjennomført på Kongsvinger og det er brukt 0,497 MNoK. Gjenstående ubrukte midler
innenfor rammen er da 0,503 MNOK. Dette inngår i saldo pr 3J..1.2.19.

Disposisjonsfondet gir selskapet og eierne en god økonomisk sikkerhet i tilfelle større investeringer
og/eller uforutsette svingninger i selskapets inntektsgrunnlag. Siden Hedmark IKT ikke har
anledning tit å ta opp lån har selskapet ingen utestående gjeld må investeringer finansieres
gjennom Hedmark lKTs driftsbudsjett.

Siden disposisjonsfondet har vokst regelmessig over flere år, vil Hedmark IKT be styret om signaler
om hensiktsmessig størrelse på dette fondet og eventuell disponering av fondsmidler framover.
Hedmark IKT vil ta initiativ til dette i dialog med styret i forbindelse med behandling av
årsregnskapet for 2019.

Kontroll og etisk standard

Hedmark IKT er innkjøps- og avtalepartner for kommunene på en rekke områder relatert til lT.

Dette betyr at mange av kommunenes investeringer går gjennom Hedmark IKT og selskapets
innkjøpsavtaler. Hedmark IKT er opptatt av å ha god kontroll på de transaksjoner som går
gjennom selskapet.
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Generelle grep:

¡ Få personer med tydelig definerte roller som gjennomfører alle bestillinger og alt går

gjennom stabsleder for økonomi i Hedmark IKT

. Oaglig leder anviser alle fakturaer og andre økonomiske transaksjoner (eksempelvis

knyttet til ansattes lønn, reiser og overtid)
¡ Hedmark IKT har tett dialog med Hamar kommunes økonomiavdeling som gjennomfører

atle økonomiske utbetalinger på vegne av Hedmark IKT

Konkrete tiltak:

o Fra Q1 2018 har Hedmark IKT endret sine driftsrapporter til kommunene fra månedsvis til
kvartalsvis rapportering. Disse inkluderer nå også detaljerte oversikter over økonomisk

uttak i de enkelte kommuner. Dette gir kommunene større mulighet til å føtge opp de

løpende kjøp oginvesteringer som gjøres av kommunene gjennom Hedmark lKT.

. Hedmark IKT har fra høsten 2017 benyttet innkjøpskompetanse i Hamar Kommune for å

bistå og kvalitetssikre alle innkjøps- og anskaffelsesprosesser. I tillegg styrker Hedmark IKT

egen a nskaffelseskom peta nse.
. Setskapet benytter også innkjøpsportalen Mercell for å sikre strukturerte prosesser knyttet

ti I anskaffelser og avtalei nngåetser.

6. Daglig leders vurdering
20f9 bte et år preget av et par tydelige utviklingstrekk. Målt i antall saker stabiliserte Hedmark lKTs

driftsvolum seg på nivået før Sør-Odalkommune ble en delav Hedmark IKT-samarbeidet. På

brukersiden ser vi ganske stabile volum, men med en fortsatt sterk vekst i nettbrett innenfor
oppvekst. Samtidig var det et år som krevde ekstra fokus på oppgaver for å vedlikeholde og

videreutvikle selskapets grunnleggende infrastruktur, netwerk og løsninger.

Parallelt med dette relativt stabile driftsbildet er Hedmark lKT, som våre eiere og kunder, inne i en

periode der fokuset på digital utvikling øker markant. Hedmark IKT har derfor i 2019 etablert en

egen uwiklingsenhet og startet arbeidet med å styrke selskapets kompetansemiljø innenfor
digitalisering, prosjekt- og utv¡klingsarbeid for å understøtte en økende etterspørsel hos våre eiere

og kunder. Som ledd i dette arbeidet er det også igangsatt en prosess - 
"Hedmark IKT-somorbeidet

mot 2025> - for å definere samarbeidets strategiske ambisjoner innenfor lT og digitalisering de

kommende år, samt hvilke rammer som må etableres for å kunne innfri definerte ambisjoner og få

mest mulig effekt ut av samarbeidet som helhet. Dette viI berøre både drifts-, forvaltnings- og

utviklingsorienterte leveranseområder. Tydeligere signaler gjennom året om en mere krevende

økonomisk situasjon hos våre eiere, understreker viktigheten av å hente ut de økonomiske
stordriftsfordelene som ligger i et interkommunalt samarbeid som Hedmark IKT-samarbeidet.

Dette er også bakgrunnen for at Hedmark IKT i 2019 inngikk avtaler med selskapene Hias og

Sirkula, to selskapet med virksomhet tett opp titsentrale tjenesteområder i kommunene, for å bli
deres lT-partner innenfor driftsorienterte tjenester, men der også utviklingsorienterte tjenester er

vektlagt av de to selskapene som bakgrunn for samarbeidet.

Hedmark IKT har over lenger tid sett et behov for å fornye selskapets digitale dialogkanaler og
profil. Dette ble prioritert oppgave høsten 2019 og både ny webside, ny selvbetjeningsportalog ny

selskapsprofiI ble lansert på nyåret 2020.
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Det ble også betydetige utskiftninger i Hedmark lKTs styre i 2019. Fire av selskapets sju

eierkommuner byttet ut sine respektive styremedtemmer høsten 2019. Det har blitt avholdt fem

styremøter i 2019 og styrets arbeid har vært preget av god og konstruktiv dialog og med et fokus
på behov for å videreutvikle samarbeidet.

Hedmark IKT skal ikke være profittorientert og søker derfor ikke å maksimere overskudd, men å ha

et overskudd som er på nivå med forventet lønns- og prisvekst. Selskapets økonomiske utvikling er

derfor sårbar for eventuetl reduksjon i kommunenes lT-relaterte investeringer i en periode med

mere krevende kommuneøkonomi. I 2019 leverte selskapet et overskudd over budsjett, noe som
medfører at selskapets fond nå nærmer seg J.2 MNOK. Dette gir en trygghet for både Hedmark IKT

og selskapets eiere inn i en periode der krav om ytterligere økonomisk effektivisering forventes å

bli et enda viktigere styringsparameter for selskapets eiere.

Signaturer

Sted: Hamar Rådhus Dato:24. april 2020

Christt Kvam (styreleder) Edvard Lysne


