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Historisk avtale undertegnes
IKT-driftsavtalen som signeres på Konsmo torsdag 22. november 2018 har stor
betydning for alle videre prosesser i byggingen av nye Lyngdal kommune, og for driften
etter sammenslåingen 1. januar 2020. Dette er også den første store kontrakten som
inngås for den nye kommunen, og kan derfor med rette kalles historisk.
Fellesnemnda for nye Lyngdal kommune er samlet på Konsmo denne dagen, og avtalen mellom Aspit
AS og nye Lyngdal signeres før det formelle møtet starter kl. 12. Like etter blir det en orientering for
fellesnemnda om kontrakten som er inngått.
Lyngdal har i flere tiår hatt et strategisk fokus på bruk av IKT. Innenfor samtlige sektorer har
kommunen deltatt i utviklingsprosjekter på nasjonalt nivå, og for helse og omsorg også innenfor EU.
Høsten 2014 mottok kommunen KS sin pris for «beste eKommune» blant landets mellomstore
kommuner.
Audnedal har som en liten kommune valgt å være en del av IKT-samarbeidet DDV.
Den nye kommunen skal være svært åpen for innovasjon og nytenkning, og det skal etableres
en organisasjon som er tilpasset framtidens oppgaveløsninger. Aspit AS blir en viktig faglig og
strategisk samarbeidspartner i nye Lyngdal kommunes innovasjons- og prosjektarbeid, der
utvikling og innføring av velferdsteknologi/eHelse og selvbetjeningsløsninger for kommunens
innbyggere, næringsliv m.fl. vil være prioriterte satsningsområder.
Aspit AS har allerede driftsavtale med Lyngdal kommune. Avtalen med nye Lyngdal kommune
inkluderer mer fokus på strategi, og de blir enda tettere på den daglige driften enn i dag. Avtalen har
en verdi på 15,85 millioner kr (eks. mva) over en periode på 5 år.
Pressen inviteres til å dekke «underskrivningsseremonien».
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