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Behandling: 
Stabsleiar og rådmann orienterte om prosessen/saka og svara på spørsmål. 

Formannskapet stilte spørsmål, kommenterte og drøfta saka. 

 

Ap v/Morten Johan Vigdal sette fram: Saka vert utsett for forhandlingar med Sogndal 
kommune. Framlegget fekk 2 røyster og fall. 

 

Ap v/Morten Johan Vigdal sette deretter fram presiseringar og tillegg til rådmannen si 
tilråding:  

Formannskapet godkjenner grunnlaget/opplegget for etablering av samarbeidsavtale med 
SyS-IKT.                                                                                                                                      
Kommunen er positive til og vil leggja til rette for etablering av avdelingskontor for SyS IKT 
på Rådhuset i Gaupne. Dette bør framkomme i samarbeidsavtale / vedtekter. 

Luster kommune skal sjå nærare på eigen organisering for oppfølging av avtale og 
tilfredsfredstille krava i avtalen i forhold til IKT-leiarskap og koordinering. Luster kommune bør 
vurdere ei stilling på høgare nivå i organisasjonen med høgare IKT-kompetanse/erfaring. 
Stillinga bør ha ansvar for strategi, innovasjon og overordna tenesteutvikling samt lede og eller 
delta i det overordna digitaliseringsarbeidet i kommunen. Stillingen bør kunne dekka krava i 
avtalen rundt IKT-leiarskap og koordinering. 

Luster kommune bør utvikle sin eigen IKT-strategi. 

Rådmannen får fullmakt til å godkjenne den endelege og detaljerte avtalen mellom 
samarbeidskommunane og Luster kommune for IKT-samarbeid i SyS IKT. 
 

Rådmannen si tilråding med presiseringar/tillegg sett fram i møtet vart samrøystes 
vedteke. 

 

Vedtak: 
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