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Forord

Et nytt travelt år er over
for DDV, og en må kunne
hevde at selskapet har
klart seg svært godt. På
samme måte som i fjor
har 2019 vært preget
av iverksettingen av
kommunereformen.
For Audnedal, ved
at uttreden er blitt
forberedt. For Mandal,
Marnardal og Lindesnes,
ved at sammenslåing
er blitt forberedt. Dette
sammenslåingsprosjektet
har ifølge daglig leder vært
et stort digitaliseringsløft for
hele DDV. For nye Lindesnes
har det vært nødvendig å
gå foran i løypa. Vi får tro
at det blir lettere for dere
andre kommuner å komme
etter når løypa er gått opp.
Det er ei lang liste over
prosjekt som er gjennomført
i 2019. Noen ble startet på i
2018, og noen fortsetter inn
i dette året. Det er kjøpt inn
og satt i drift en rekke nye
programmer. Det meste har
gått etter planen, og de
fungerer etter planen. Så
skal en samtidig ikke legge
skjul på at det er noen
utfordringer som må løses.
Hovedinntrykket er likevel
helt klart at prosjektene
har blitt gjennomført på en
svært god måte. Nå er det
viktig å ta ut gevinstene av
de investeringene som er
gjort. Det er i stor grad en
oppgave som ligger hos oss
eiere.

Så er det fortsatt svært
hyggelig å se at brukerne
er godt fornøyd med DDV.
Tallene viser at andelen
som er fornøyd eller
svært fornøyd er på 83%
i 2019. Det er det høyeste
tallet siden målingene
startet i 2015, og 2019
er det året der de fleste
enkeltkommunene har vært
mest fornøyde. Det må tyde
på at alle prosjektene ikke
har gått ut over brukernes
opplevelse av DDVs
leveranser.

Rune Stokke
Leder DDV Eier

Jeg vil til slutt få rette
en stor takk til alle dere
som jobber og står på
for å sikre oss eiere god
prosjektgjennomføring,
en solid infrastruktur, god
service og generelt en stabil
og sikker drift. Takk til OddLasse for glimrende ledelse
og god service overfor oss
eiere. Så til slutt takk for
den tiden jeg har fått være
med i styre og stell i DDV.
Det har vært spennende
og interessant å følge
virksomheten fra starten og
fram til i dag.

Mandal 24. februar 2020
Rune Stokke
Leder i DDV Eier
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DDV i 2019

Odd-Lasse Worum
Daglig leder DDV

2019 har vært et år
preget av reformarbeid.
Samlet sett har regionog kommunereformen
påvirket alle kommunene
i samarbeidet. Fra 2020
ble Aust- og Vest-Agder til
et samlet fylke; dette ga
endringer i kjernesystemer for
alle kommunene, siden de da
fikk nytt kommunenummer.
Men de største oppgavene
knyttet til reform har
utvilsomt vært relatert til
kommunereformen. Mandal,
Marnardal og Lindesnes
ble slått sammen, mens
Audnedal ble slått sammen
med Lyngdal og skulle da ut
av samarbeidet.
I DDV har vi utnyttet
kommunereformen til å gi
et digitaliseringsløft for alle
kommuner i samarbeidet.
En av hovedoppgavene
til DDV er å samordne
og standardisere
fagsystemporteføljen i
kommunene. Gjennom
2018 og 19 har vi samlet
anskaffet 12 nye fagsystemer
og sanert enda flere. Den
totale fagsystemporteføljen
er nå i ferd med å bli overtatt
av DDV; det er nå kun et
fåtall av fagsystemene
hvor kommunene selv sitter
med forvaltningsansvaret.
Kommunereformen førte
til en klar forventning til at
gamle systemer skulle avvikles
og erstattes av nye med
bedret og ny funksjonalitet.
Reformkommunen hadde en
definitiv tidslinje å forholde
seg til; vi har av den grunn
benyttet Lindesnes som
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pilot i innføringene, mens
øvrige kommuner kommer
samtidig der det har vært
praktisk, eller i egne faser når
barnesykdommer er luket
vekk. Dette har totalt sett
vært meget gunstig for alle
kommunene i samarbeidet.
2019 har vært litt
unntakstilstand i DDV - vi har
valgt å fokusere ressurser der
vi har hatt definitive tidslinjer
å forholde oss til. Alt arbeid
som krevde ressurser, men
som ikke hadde et definitivt
tidskrav, har vi blitt nødt til
å skyve på. Fornyelse av
fagsystemer har fått prioritet
framfor strategisk arbeide
i kompetansenettverkene,
og flere av disse har ikke
gjennomført møter på
ordinært vis, siden det
har vært gjennomført
store prosjekter på
kompetanseområdet. Med
nye fagsystemer på plass,
vil økt fokus og hastighet
på digitalisering påregnes i
kommende år.
Fagsystemprosjekter er ofte
meget komplekse, siden de
krever stor grad av koplinger
(integrasjoner) mot andre
systemer eller nasjonale
komponenter (registre). Vi
har maktet å gjennomføre
utskifting av systemer uten
tekniske avbrudd eller at
data har kommet på avveie;
dette viser at vi har den
kompetanse som kreves for å
forvalte kommunenes behov,
det er vi stolte av.

Etter innføring av ny
personvernlovgivning
(GDPR), har fokus på riktig
og nødvendig tilgang til
persondata blitt ekstra
fokusert. Sammen med
kommunene har det vært
jobbet aktivt for å heve
kompetanse for alle som
naturlig må behandle
persondata i sitt virke, og
personvernombudet har tatt
et betydelig ansvar i dette
arbeidet.
Årets brukerundersøkelse
viser at vi som selskap
har god dialog og jobber
godt mot brukerne. 85%
av respondentene på
undersøkelsen oppgir at de er
fornøyd eller veldig fornøyd
med den hjelp de får fra
DDV; kun 3,5% er misfornøyd
med den hjelp de har fått,
noe som er en bedring
sammenlignet med tidligere
år. Dette er et godt resultat
som det er stimulerende å
jobbe videre med. Målet
må være at alle skal få en
god opplevelse gjennom
å få hjelp av DDV. Vi er
veldig glade for at brukerne
tar seg tid til å svare på
brukerundersøkelsen; det gir
oss god mulighet til å jobbe
med vårt forbedringsarbeid.
I år hadde vi en svarprosent
på 27%, og det er flott
sammenlignet med andre
tilsvarende undersøkelser.

For å øke robustheten
i serviceapparatet
gjennomførte vi på slutten
av året en justering av vår
organisasjon. Ved å samle
brukerhjelp og på stedet
service i en avdeling, har vi
fjernet flere overleveringer
mellom avdelinger som
vi erfaringsvis har sett
utfordringer med.
Som organisasjon er vi
fortsatt relativt ung, men vi
ser at arbeidet med kulturog organisasjonsutvikling
er positivt for å
utvikle samspill. Årets
medarbeiderundersøkelse gir
positive signaler som vi må ta
med oss i det videre arbeidet.
Vi fortsetter arbeidet med
vårt samfunnsoppdrag ved
at vi hvert år tar inn tre nye
lærlinger i IKT-Service faget,
og at vi i samarbeid med
NAV har personell innom til
arbeidsavklaring.
Vi opplever at fokus på
nasjonalt nivå for digitalisering
er økende. Dette året
kom en ny nasjonal
digitaliseringsstrategi for vår
sektor, noe som samstemmer
godt med at samarbeidets
strategi må revideres. Den
samordning av fagsystemer
som nå er gjennomført gir et
flott grunnlag for bygge nye
innbyggertjenester.
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Avdelingene

Avdeling Brukerhjelp

Eirin Lunde
Avdelingsleder
Brukerhjelp

Brukerhjelp har i 2019
vært en gruppe på
syv fast ansatte, samt
en til to lærlinger på
rotasjonsordning. Vi har
hatt inne flere kandidater
i arbeidspraksis/-trening,
noe som er en av årsakene
til at vi har høyt fokus på
internopplæring. Det
skaper trygghet for dem
som er i praksis eller er nye
på avdelingen, samt økt
kompetanse for de faste.
Som et resultat får de som
kontakter oss en bedre
brukeropplevelse, med like
svar og god kvalitet på
løsningene.
Hoveddelen av
arbeidsdagen vår består
av kundebehandling
og saksløsning. I 2019
behandlet vi i DDV
ca. 16 500 saker i
saksbehandlingssystemet
vårt. I tillegg til det, med
noe overlapp, kommer
11 000 telefoner og 700
chatsesjoner. Brukerhjelp
løste ca. 70 % av alle
sakene, og håndterte alt
av telefoner og chat. Vi
deltar også i prosjekter og
driftsrelaterte oppgaver.
Dette året har vi blant
annet bidratt i prosjekter for
identitetshåndtering og sak/
arkiv.
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Hovedmålet vårt for 2019
var å levere effektiv service
som har høy kvalitet. Det
måler vi blant annet ved
å se på antall åpne saker
per uke, og målet har
vært å ikke gå over 75 ved
ukeslutt. Det har vi klart hver
eneste uke i 2019. Andre
målinger vi gjør for å oppnå
hovedmålet er å besvare
85% eller mer av alle
innkomne telefonsamtaler,
besvare 95% eller mer av
alle chatter, samt at 93%
eller flere av kundene
våre skal være fornøyde
med saken som er løst.
Vi har ikke klart målet på
chat alle måneder, men
både telefonsamtaler
og kundetilfredsheten
er oppnådd med gode
tall. For å klare en bedre
svarprosent på chat, har
vi satt inn flere tiltak. Et av
disse var å flytte ansvaret
for chatten fra bakvakt til
telefonvakt, og det har gjort
at vi har nådd målet hver
måned etter tiltaket trådte
i kraft.
Vi jobber med både
Teams og Sharepoint mot
kommunene, og har brukt
mye tid på struktur og
oppsett av disse, samt hatt
foredrag og workshops. I
tillegg er Serviceportalen
vår oppdatert med nye
og mer brukervennlige
dynamiske skjemaer som
øker grad av selvbetjening
og reduserer tidsbruken for
både kundene våre og oss.

Avdeling Klient og skole
Avdelingen har ansvar for å installere
maskiner, applikasjoner, skrivere og annet
utstyr, og driver «på stedet service» for å
bistå kunder med problemløsing og andre
utfordringer. I 2019 løste avdelingen 3115
saker, de fleste av disse ble løst ved fysisk
oppmøte ute hos kundene. I tillegg til
dette har vi faste oppmøteavtaler ute på
lokasjonene.
Klient/Skole består ved utgangen av
2019 av syv fast ansatte, seks lærlinger
og en praktikant. Av lærlingene er tre
på andre året og tre på første. Vi ser på
utdanning av lærlinger som en viktig
samfunnsoppgave, og vi jobber derfor
sammen med Lister opplæringskontor
og Fagopplæring Sør. Hos oss er
lærlinger ansatte på lik linje med resten
av avdelingen. Også i år oppnådde
lærlingene våre gode resultater under
fagprøven.
Hovedfokuset vårt var også i 2019
rettet mot standardisering som nøkkel
for effektivisering av drift av klienter
og brukerterminaler. Et ledd i den
sammenheng er å opprettholde vår
deltakelse i innkjøpsavtalen i regi av OFA.
Vi var aktive under reforhandlingene av
OFA om anskaffelse av rammeavtalen
for IT-maskinvare og av elevmaskiner.
Gjennom denne avtalen har kommunene
kjøpt inn 723 datamaskiner til skoler. I
tillegg har vi håndtert 840 bestillingssaker
som resulterte i at det er kjøpt inn
605 datamaskiner og 739 iPader til
kommunene. Via OFA-mfp-avtalen
har kommunene anskaffet 57 nye
multifunksjonsenheter eller skrivere. Når
bestillingene er klare fra leverandøren, blir
både elevmaskiner, datamaskiner, iPader
og skrivere satt opp av oss.
Et annet fokusområde for oss er å
hjelpe kommunene med å forbedre
sine miljøprestasjoner innen områdene
avfallshåndtering og energibruk. Derfor
deltar vi i en returordning med Drig,
som både sørger for sikker sletting
av harddisker, gjenbruk av utstyr og

at utstyr som ikke kan gjenbrukes blir
håndtert på en miljømessig god måte.
Implementeringen av Safecomløsning
for print har gitt
mindre forbruk av
utskriftsrekvisitter
og strøm, samt økt
sikkerhet. Også
i 2019 lå fokuset
på avviklingen
av enheter
uten støtte
for Safecom.
Returordning og
printløsning er to Ronald Braun
av våre største
Avdelingsleder
bidrag for ivareta Klient og skole
personvernopplysninger i henhold til GDPR/
personvernforordningen.
Implementeringen av EMM-løsning
(«Enterprise Mobility Management»)
for å administrere nettbrett og andre
mobile enheter viser seg å være veldig
ettertraktet i kommunen, og det er per
dags dato allerede meldt inn mer enn
3000 enheter i systemet. I fjor ble det
innrullert 1712 enheter i Workspace One.
Vi deltar på samlinger med IKT-kontakter
i kommunene for å få en aktiv tilnærming
til utfordringer, og se muligheter for
forbedringer. Vi bistår også under
ulike arrangementer, blant annet på
kommunedag og jegerprøveeksamen,
og er tilstede på skolene under
eksamener, nasjonale prøver og andre
kartleggingsprøver. Også i 2019 stilte vi
opp for kommunen under kommune- og
fylkestingsvalget.
Vi bistår Strategi og Innovasjon i
prosjektarbeid ved å stille med teknisk
kompetanse i forbindelse med blant
annet implementeringer av valgte
løsninger, og var også tungt involvert i
arbeidet med kommunesammenslåing for
«Nye Lindesnes».
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Avdeling Strategi og innovasjon
Avdeling strategi
og innovasjon
bistår kommunene i
digitaliseringsarbeidet
og leder felles prosjekter
i DDV-samarbeidet.
Avdelingen har i 2019
bestått av fem ansatte.
Vi fikk en ny medarbeider
i vår, og en midlertidig
ansatt prosjektleder da en
Møyfrid Kårstad
medarbeider har hatt et
Avdelingsleder
Strategi og innovasjon års permisjon.
DDV-kommunene
ønsker å være i
front for å tilby gode digitale
tjenester for innbyggerne. I
mars arrangerte vi DDVs andre
digitaliseringskonferanse,
som igjen var en stor suksess.
Nytt av året var utdeling
av Digitaliseringsprisen; i
sterk konkurranse, var det
Kommuneapp’en til Marnardal
kommune som gikk av med
seieren.
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2019 har vært et svært travelt år
for avdelingen og kommunene.
Sammenslåing av Mandal,
Lindesnes og Marnardal til nye
Lindesnes kommune fra årsskiftet
har krevd mye ressurser. Vi har hatt
prosjektledelse for anskaffelse og
parallelle innføringer av mange
nye løsninger innen ulike områder.
De fleste anskaffelsene er felles
løsninger for alle kommunene.
For å redusere risiko, har vi i
noen prosjekter kjørt innføring
først for den nye kommunen,
og de øvrige kommunene i fase
2. Innføring av nytt system for
elektronisk pasientjournal (EPJ) for
ny kommune med omfattende
opplæring har krevd mye ressurser

i de tre «gamle» kommunene. I
tillegg har vi kjørt felles prosjekt
for helsestasjon, rekruttering,
kommunal fakturering, nye
nettsider og digitale skjemaer for
alle kommunene. Et annet stort
prosjekt har vært ny sak/arkivløsning for samarbeidet. Lindesnes
kom opp med løsning for møteog utvalgsbehandling i løpet av
høsten og saksbehandling klart
til oppstart ved årsskiftet, etter
stort opplæringsprogram. Bruk
av interne instruktører har vært
svært vellykket, og ble også brukt
ved innføring av ressursstyring/
turnusløsning for helse og
barnehage i ny kommune.
I tillegg har DDV-kommunene
påtatt seg å være pilot for
frittstående arkiv tilknyttet
både skoleadministrativ løsning
og EPJ. Et godt samarbeid
mellom DDV og kommunene,
mellom avdelingene i DDV
og koordinering på tvers
av prosjekter, har vært en
forutsetning for gjennomføring.
Opplæringslokalet har vært
fullbooka i perioden, og på
noen dager har vi arrangert tre
parallelle kurs.
En stor takk til nøkkelpersoner i
alle kommuner, som har deltatt
i prosjekt- og arbeidsgrupper,
styringsgrupper, og vært interne
instruktører! Vi har i 2019 fått på
plass en ny systemportefølje, og
fokus fremover blir utnyttelse,
forbedring og forenkling, så vi kan
oppfylle digitaliseringsmålene som
er satt i felles Digitaliseringsstrategi
og kunne ta ut gevinster av
digitalisering.

Avdeling Server og nettverk
Avdelingen har ansvar for drift
og forvaltning av all server- og
nettverksinfrastruktur i DDV. Vi installerer,
drifter og oppgraderer servere,
databaser og fagapplikasjoner for alle
systemer. Vi står for drift og vedlikehold
av brukerkatalog, filservere, sertifikater
og alle tekniske nødvendigheter for at
brukere skal få tilgang til tjenestene sine.
Videre ivaretar vi drift og vedlikehold og
utvikling av alle nettverk, både trådløse
og kablede for kommunene.
Avdelingens mål for 2019 har vært
å sørge for sikker og stabil drift av
infrastrukturen, samtidig som vi har jobbet
med å renovere og modernisere den.
Vi har jobbet for å beholde antall saker
på et håndterbart nivå, og det har vi
klart gjennom året. Gjennom året har vi
også utviklet og forbedret både rutiner
og løsningene kontinuerlig for en mer
stabil driftssituasjon. Vi har gjennomført
nettverksomlegging av Marnardal,
Mandal og Lindesnes kommune, og
startet jobben for resterende kommuner,
som vil bli ferdigstilt i 2020.
Prosjekt “Disastersite” skulle i 2018 etablere
en kapasitet for å kunne levere ett sett
med kritiske tjenester, spesielt innen helse
og omsorg, ved en katastrofesituasjon.
Prosjektet har planlagt og anskaffet
nødvendig utstyr, men hadde en del
utfordringer med å få nødvendig
kommunikasjon til ny lokasjon. Prosjektet
ble ferdigstilt i 2019, og vi gjennomførte
en test av vår katastrofelokasjon mandag
i påskeuka. Testen gikk som planlagt, og
«Disastersite»-prosjektet var i mål.
Vi har i 2019 jobbet med prosjekt «dublert
datasenter» som har levert mer kapasitet
til vår DR lokasjon, og også begynt å
klargjøre infrastrukturen til en hverdag der
skytjenester og våre egne tjenester skal
fungere sammen.

Avdelingen har
også gjennomført
et prosjekt
«Nettverkssikring»
og anskaffet ny
løsning felles for
alle kommunene
som sørger for
bedre sikkerhet
og overvåking
av nettverkene
Frank Kirkeng
og datatrafikken. Avdelingsleder
Prosjektet
Server og nettverk
økte samtidig
kapasiteten og
ytelsen i de felles nettverkskomponentene
som alle benytter seg av, og har lagt
til rette for økt digitalisering med god
sikkerhet.
Avdelingen har også brukt mye tid
sammen med kommunene for å
utvide og etablere nettverk på mange
lokasjoner, da behovet for bedre
dekning stadig øker. Vi har også vært
med på å forberede infrastruktur for
sykesignalanlegg i de fleste kommuner,
og er en aktiv rådgiver innen dette
området. Vi har støttet driftssetting både i
Åseral og i Kvinesdal i 2018.
Avdelingen har gjennom hele 2019 støttet
de andre avdelingene i DDV, og bistått
inn i nesten alle investeringsprosjektene
med en delprosjektleder teknisk og
tekniske ressurser.
DDV Server og nettverk startet 2019
med en midlertidig ansatt og en på
jobbrotasjon, begge fra en annen
avdeling internt. Begge disse fikk fast
jobb i løpet av året. Mot slutten av året
så har avdelingen hatt en ansatt som har
sluttet og en som har søkt og fått innvilget
permisjon.
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Personvernombud
Etter innføringen av ny personvernlovgivning (GDPR) i 2018, er alle offentlige
virksomheter pålagt å ha et personvernombud. Kommunene i DDVsamarbeidet
valgte å opprette
en interkommunal
fulltidsstilling
plassert hos DDV
på Vigeland.
Personvernombudet skal
kontrollere, gi
råd og informere
Guro Gidske
om hvordan
Personvernombud
kommunene
kan ivareta personverninteressene til
sine innbyggere på best mulig måte.
Personvernombudet skal fungere som en
ressursperson for publikum og registrerte,
og har et uavhengig kontrollansvar for
at kommunene følger lover og regler
for behandling av personopplysninger.
I tillegg skal personvernombudet være
et kontaktpunkt mellom Datatilsynet og
kommunen.
I løpet av året har hovedfokus dreid
seg fra etablering av ombudsrollen og
informasjon rundt personvernbegrepet,
til mer løpende rådgivning i den
kommunale virksomheten, særlig
i forbindelse med prosjektene
tilknyttet kommunesammenslåing og
etableringen av nye Lindesnes kommune.
Nyanskaffelser og sammenslåing av
databaser har blant annet generert
flere personvernkonsekvensvurderinger
(DPIA) hvor ombudet har bidratt. Det
har vært gjennomført DPIA for IST
(oppvekstadministrativt system), for EPJ
(elektronisk pasientjournalsystem) og
to innenfor velferdsteknologi (digitalt
tilsyn og digitale medisindispensere).
På grunn av sin overførbarhet, kommer
disse vurderingene også de andre
DDV-kommunene til gode. Disse
prosessene har også bidratt til en økt
kompetanse om personvern
hos de kommunalt ansatte som
har deltatt i arbeidsgruppene.
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Personvernarbeidet innenfor velferdsteknologi har fått nasjonal anerkjennelse.
I 2019 har personvernombudet holdt
15 foredrag for til sammen ca. 420
kommunalt ansatte. Det betyr at ved
utgangen av året var det til sammen
ca. 800 kommuneansatte som har
fått en grunnleggende opplæring
i begreper rundt personvern og
avvikshåndtering siden ombudsordningen
ble opprettet sommeren 2018.
Personvernombudet deltok også
i planlegging av kommunenes
informasjonssikkerhetsmåned i oktober.
I tillegg til løpende rådgivning i
personvernspørsmål, er det også gjort
mer formelle faglige vurderinger om
databasesammenslåing for legevaktene
i Farsund og Flekkefjord, og om
fulltekstpublisering på kommunale
postlister. Arbeidet med å etablere en
felles database til kommunale protokoller
over behandling av personopplysninger,
ble avsluttet og overlevert kommunene
i juni. Personvernombudet har bidratt
med høringsinnspill til ny Norm for
informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren (Normen 6.0), og deltatt i en
arbeidsgruppe for høring av ny e-helselov
via den regionale koordineringsgruppen
for e-helse og velferdsteknologi i Agder.
Det ble meldt inn til sammen 13
personvernbrudd til Datatilsynet fra
DDV-kommunene i løpet av 2019.
Personvernombudet har bistått med
drøfting og rådgivning rundt behandling
av disse. Datatilsynet har foreløpig
ikke gitt noen pålegg eller vedtak
om sanksjoner, noe som tyder på at
avvikshåndteringen i kommunene
oppleves som tilfredsstillende.
Menneskelig svikt, feilsendinger og brudd
på publiseringsrutiner for postliste utmerker
seg som hovedårsaker til avvikene som
meldes inn. personvernombudsordningen
og kommunenes bruk av
personopplysninger.
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Styrets årsberetning
DDV med
søsterselskapene DDV
Drift og DDV Strategi
hadde sine første
ordinære driftsår i 2015.
DDV som konsolidert
selskap etter fusjon
av DDV Drift og DDV
Strategi hadde sitt
første driftsår i 2018.
August Salvesen
Styreleder DDV

Selskapet ble i 2019
ledet av et styre
bestående av 5
representanter
og 4 vararepresentanter fra
de 9 eierkommunene, samt en
ansattrepresentant. Styrets leder
er August Salvesen fra Farsund
kommune.
Selskapet hadde ved utgangen
av året 32 ansatte fordelt på 32,0
årsverk, pluss 6 lærlinger. Av de
ansatte er det 5 kvinner.
Sykefraværet i snitt for 2019 var på
3,4 pst. Sykefraværet i snitt for 2018
var 3,5 pst.
Etter det styret kjenner til, så
forurenser selskapets virksomhet ikke
det ytre miljø.
Brutto driftsresultat (driftsinntekter
minus driftsutgifter) utgjør 4,77
mill. kr. for 2019. Driftsregnskapet
for 2019 viser et regnskapsmessig
mindreforbruk i forhold til budsjett på
0,95 mill. kr. Overskuddet avsettes til
disposisjonsfond.
Det er investert for 11,35 mill. kr. i
2019.
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Investeringsregnskapet viser et
regnskapsmessig merforbruk på kr.
1,23 mill. kr. som forklares slik:
Styret i DDV vedtok revidert
investeringsbudsjett 18. desember,
og justerte ned budsjettet med
til sammen kr. 2 769 515,-. Når
regnskapet er gjort opp, viser det
seg at utgiftene ble noe større i
2019 enn først antatt. Det dreier seg
altså ikke om budsjettoverskridelser
i praksis, men en teknisk justering
mellom årene. Investeringsbudsjettet
i 2020 skal derfor justeres ned med
tilsvarende beløp.
Prosjektene som har det største
merforbruket i forhold til justert
budsjett er:
30 – EPJ: Merforbruk kr. 455 340.
Reelt merforbruk er kr. 268 122,-,
siden kr. 187 218,- var viderefakturert
til Nye Lindesnes, og dette er
ikke trukket fra på utgiftssiden
i investeringsregnskapet, men
fremkommer som en inntekt under
Finansiering av investeringer i
årsregnskapet. Det resterende
merforbruket forklares av faktura fra
Tieto på 30% av kontraktssum på kr.
264 000,-.
31 – Helsestasjon: Merforbruk kr. 558
630,-. Gjelder to fakturaer fra Visma
som ble regnskapsført på slutten av
året.
32 – Turnus: Merforbruk kr. 487 500,-.
Hele dette beløpet er knyttet opp til
en faktura fra Visma på Milepæl 7
med fakturadato 31.12.

28 – Rekruttering: Merforbruk kr. 244
168,-. Dreier seg i hovedsak om en
faktura fra Evry som kom 19.12 på kr.
210 261,-.
DDV har en langsiktig gjeld
på til sammen 21,3 mill. kr.
til Kommunalbanken og KLP
Kommunekreditt.
Gjennom kommunereformen ble
Audnedal og Lyngdal slått sammen til
en ny kommune med navnet Lyngdal
kommune fra 1/1-2020. Som en følge
av dette meldte Audnedal seg ut av
samarbeidet høsten 2018, og det har

gjennom 2019 vært arbeidet med å
skille Audnedal ut av samarbeidet
både merkantilt og teknisk. KSAdvokaten og Kommunerevisjonen
Vest har bidratt i dette arbeidet.
Etter at normal avskrivning har blitt
gjennomført, må det vurderes om det
skal gjennomføres en ekstraordinær
nedskrivning av anleggsmidlene som
en følge av dette i 2020.
Det fremlagte resultatregnskap og
balanse gir etter styrets oppfatning
et tilfredsstillende uttrykk for resultatet
i 2019 og den økonomiske stillingen
ved årsskiftet.

August Salvesen
Styreleder

Sonja Svardal
Nestleder

Arne Wilhelmsen
Styremedlem

Odd Helge Liestøl
Varamedlem

Inger Marethe Egeland
Styremedlem

Erlend Fiddan
Ansattrepresentant
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Årsregnskap 2019
Resultatregnskap
Refusjoner
Andre inntekter

Regnskap
2019

Budsjett
2019

Regnskap
2018

54 873 337

52 249 482

48 412 098

7 154 189

6 213 319

6 344 827

Sum driftsinntekter

62 027 526

58 462 801

54 756 925

Lønns- og personalkostnader

24 293 920

24 922 532

23 377 238

Kjøp av varer og tjenester

22 262 869

18 921 257

17 725 500

0

0

0

5 399 699

4 921 812

4 288 824

Andre driftskostnader
Overføringer
Kalkulatoriske avskrivninger

5 301 608

0

5 462 959

57 258 096

48 765 601

50 854 521

4 769 430

9 697 200

3 902 404

Renteinntekter

419 759

15000

279 824

Renteutgifter

424 229

602 200

363 665

Sum driftsutgifter
Brutto driftsresultat

Avdrag på lån

8 318 000

8 318 000

6 770 000

Netto finansposter

8 322 471

8 905 200

6 853 841

Motpost avskrivninger

5 301 608

0

5 462 959

Ordinært driftsresultat

1 748 567

792 000

2 511 522

Avsetninger

3 303 522

3 303 522

1 239 803

Bruk av tidligere avsetninger

2 511 522

2 511 522

1 239 803

956 567

0

2 511 522

Regnskapsmessig mer/
mindreforbruk.
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Investeringsregnskap
Investering i varige driftsmidler
Kjøp av aksjer og andeler
Sum investeringer

Regnskap
2018

Budsjett
2018

Regnskap
2017

11 329 419

9 700 485

6 320 230

11 346 460

9 700 485

6 334 365

5 514 060

5 514 060

4 700 000

1 940 097

1 240 500

17 041

14 135

Finansiering av
investeringer
Bruk av lånemidler
Andre salgsinntekter
Kompensasjon for merverdiavgift

187 218
2 165 525

Dekning av tidligere års udekket
Overføringer fra driftsregnskapet

-789 922
486 328

486 328

999 302

1 760 000

1 760 000

184 485

Sum finansiering

10 113 131

9 700 485

6 334 365

Udekket/udisponert

-1 233 328

0

0

Bruk av disposisjonsfond
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Balanseregnskap
Regnskap
2019

Regnskap
2018

42 310 527

36 282 713

47 208

30 167

EIENDELER
Anleggsmidler
Utstyr, maskiner og transportmidler
Aksjer og andeler
Pensjonsmidler

7 594 017

5 890 308

49 951 753

42 203 188

Kortsiktige fordringer

3 938 042

2 577 368

Kasse, bankinnskudd

15 362 020

14 448 529

Sum omløpsmidler

19 300 061

17 025 897

Sum eiendeler

69 251 814

59 229 085

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
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Balanseregnskap
Regnskap
2019

Regnskap
2018

6 389 091

5 331 897

957 298

2 511 521

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Udekket i investeringsregnskapet

-1 233 328

Kapitalkonto

24 154 583

15 713 850

Sum egenkapital

30 267 644

23 557 268

9 796 441

7 684 669

Gjeld
LANGSIKTIG GJELD
Pensjonsforpliktelser
Andre lån

21 331 999

22 649 999

Sum langsiktig gjeld

31 128 440

30 334 668

6 947 070

4 395 513

908 662

941 635

7 855 732

5 337 148

69 251 816

59 229 084

5 331 270

3 845 330

-5 331 270

-3 845 330

KORTSIKTIG GJELD
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik
Sum kortsiktig gjeld
Sum egenkapital og gjeld
Memoriakonti
Ubrukte lånemidler
Motkonto for memoriakontiene
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Noter til årsregnskapet 2019
NOTE 1
Overføringer mellom selskap og deltakere
Overføringer fra deltakende selskaper samsvarer med budsjett: kr 47 020 870.
Mandal

10 255 887

Farsund

7 447 599

Flekkefjord

7 637 680

Marnardal

3 265 825

Åseral

2 910 190

Audnedal

3 075 744

Lindesnes

4 161 043

Hægebostad

2 554 555

Kvinesdal

5 712 347

Totalt

47 020 870

NOTE 2
Fond
Disposisjonsfond
Inngående balanse pr 01.01.2019

-5 331 897

Deler av mindreforbruk 2018 avsatt til disposisjonsfond

-2 025 194

Reduksjon av budsjett avdrag - avsetning til disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond til investeringsregnskap
Utgående balanse pr 31.12.2018
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-792 000
1 760 000
-6 389 091

NOTE 3
Eksterne inntekter og utgifter
Foruten overføring fra deltakende selskaper har DDV hatt salgsinntekter for
salg av tjenester til andre.
Inntekter
Kommunerevisjonen Vest

104 052

Arendal Kommune

83 523

Kristiansand Kommune

2 890

Brannvesen Sør Iks

344 715

Hægebostad Kirkelige Fellesråd

13 269

Lyngdal Kirkelige Fellesråd

13 269

Tingvatn Fornminnepark og Besøkssenter Iks

6 669

Aspit AS

3 000

Arrow S-Tech Norway AS

6 112

Utgifter
Åseral Kommune

81 881

Farsund Kommune

12 060

Mandal Kommune

461 765

Kommunerevisjonen Vest

91 378

NOTE 4
Kapitalkonto
Debet

Kredit
15 713 850

IB

Finansiering av inv.

5 514 060

8 318 000

Avdrag

Avskrivning

5 301 608

17 041

EK innskudd

Økn. pensjonsforpliktelse

2 162 199

1 754 136

Økn. pensjonsmidler

11 329 422

Investeringer 2019

24 154 583

UB
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NOTE 5
Anleggsmidler
Prosjektnavn

IB 2019

Tilgang
2019

Avskr
20%

Nye prosjekter i 2019
EPJ anskaffelse Nye Lindesnes

515 236

Rekrutteringsløsning

518 552

Helsestasjon felles anskaffelse

1 490 629

Turnus/vikar/bemanningsplanlegging

817 309

Nettverkssikring (brannmur++)

1 543 490

Dublert datasenter

2 430 752

Sak/arkiv inkl eByggesak

1 537 632

Digitale skjema

260 263

Nye nettsider

111 239

Nettverksstruktur - Fase 2

57 501

Sak/arkiv inkl eByggesak
Prosjekter videreført fra tidl. år
IAM

4 297

488 557

Oppgradering UBW M7

588 672

492 579

Kommunal fakturering

126 969

209 123

Domenekonsolideringsprosjektet(DKP)

4 898 165

Disastersite

1 642 292

247 345

OAS - Skole/oppvekst

2 514 182

609 215

Prosjekter avsluttet i 2018 - avskrivning startet i 2019
MDM (Mobile Device Management)
Trådløs Sone - Fase 2
Digital Dialog
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440 790

88 158

1 178 342

235 668

434 572

86 914

Prosjekter avsluttet før 2017 - avskrivning fortsatt
Nettverksstruktur/Nettverkskonsolidering
(inv

1 889 187

377 837

Universell utskrift/ Lagring/SAN

547 482

109 496

Hjemmekontorløsning

233 974

46 795

Kurslokaler

294 373

58 875

Utvidelse SAN / Utvidelse lagring (SAN)

256 792

51 358

2 833 832

566 766

Sak/arkiv
ERP (Økonomi/lønn/HR)

12 660 629

2 532 126

Etableringsprosjekt

2 523 557

504 711

Skolekonsolidering

391 130

78 226

2 722 576

544 515

100 802

20 160

Serverkonsolidering
Bygg Hestehaven
SUM

36 282 615 11 329 422

5 301 608

NOTE 7
Antall ansatte, lønn til daglig leder
Antall ansatte
Lønn til daglig leder

38
1 049 868
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NOTE 8
Finansielle forpliktelser
KontraktsLån

Opprinn.

Låne-

lånebeløp

giver

2014
2015
2017

opptatt år

2016

Innløsn.

messig

Kontonr.

år

gjeld 2018

-4 650 000 Kommunalbanken

2450101

2019

0

-6 450 000 Kommunalbanken

2450102

2020

-1 290 000

-2 650 000 Kommunalbanken

2450103

2022

-1 590 000

KLP

2450104

2021

-4 800 000

2017

-12 000 000

-3 600 000 Kommunalbanken

2450105

2022

-2 160 000

2015

-3 000 000 Kommunalbanken

2450106

2020

-600 000

2018

-5 740 000 Kommunalbanken

2450107

2023

-4 592 000

2019

-7 000 000

2450108

2024

KLP

Bokført gjeld

-6 300 000
-21 332 000

Avdrag 2019 utgjør kr 8.318.000,-

NOTE 9
Pensjoner
Generelt om pensjonsordningene i DDV.
Selskapet har kollektive pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
Premiefond
Premiefondet er et fond for tilbakeført premie og overskudd. Eventuelle midler
på premiefondet kan bare brukes til fremtidig premiebetaling. Premiefondet
fremgår ikke av kommuneregnskapet, men bruk av fondet reduserer faktisk betalte
pensjonspremier. Lindesnes kommune har ingenting på premiefond.
Regnskapsføring av pensjon
Etter § 13 i årsregnskapsforskriften skal driftsregnskapet belastes med pensjonskostnader
som er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og
G-regulering. Pensjonskostnadene beregnes på en annen måte enn pensjonspremien
som betales til pensjonsordningen, og det vil derfor normalt være forskjell mellom disse
to størrelsene. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad
betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet.
Premieavviket tilbakeføres med hele beløpet året etter. 					
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Bestemmelsene innebærer også at beregnede pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
er oppført i balansen som henholdsvis anleggsmidler og langsiktig gjeld.
Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnaden

KLP

Forventet avkastning pensjonsmidler

4,50 %

Diskonteringsrente

4,00 %

Forventet årlig lønnsvekst

2,97 %

Forventet årlig G- og pensjonsregulering

2,97 %

Spesifikasjon av samlet pensjonskostnad, premieavvik pensjonsforpliktelser og
estimatavvik 							
Spesifikasjon av pensjonskostnad og årets
premieavvik

KLP 2019

KLP 2018

Årets pensjonsopptjening, nåverdi

2 637 855

2 613 794

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse

379 277

298 031

- Forventet avkastning på pensjonsmidlene

-300 171

-225 898

106 366

98 460

Netto pensjonskostnad (inkl. adm.)

2 823 327

2 784 387

Betalt premie i året

2 026 954

1 959 115

796 373

825 272

Administrasjonskostnader

Årets premieavvik
KLP 2019
Pensjonsmidler,
pensjonsforpliktelser og
akkumulert premieavvik

KLP 2018

Arb.
giveravg.

Arb.
giveravg.

Brutto påløpte
pensjonsforpliktelser pr.31.12.

9 796 451

1 381 300

7 684 679

1 083 540

Pensjonsmidler pr. 31.12.

7 866 185

1 109 132

6 112 049

861 799

Netto pensjonsforpliktelser pr
31.12.

1 930 266

272 168

1 572 630

221 741

796 373

112 289

825 272

116 363

Årets premieavvik
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Om DDV

Det Digitale Vestre Agder (DDV)
ble opprettet i januar 2015, og er et
interkommunalt IKT-samarbeid som
eies av ni kommuner i Vestre Agder:
Flekkefjord, Farsund, Kvinesdal,
Hægebostad, Mandal, Lindesnes,
Marnardal, Audnedal og Åseral.
Gjennom samordning av kommunenes
IKT-ressurser ønsker kommunene å være
i front for å møte krav til utvikling av nye
digitale tjenester.
Vi er 38 ansatte. Samlet dekker vi
kompetanse fra tidlig idé- og konseptfase,
prosjektgjennomføring, implementering,
til brukerstøtte og systemdrift.
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Vår målsetting er å medvirke til
god offentlig service og effektiv
tjenesteproduksjon i DDV-kommunene.
Våre verdier
PÅLITELIG – DYKTIG – MODIG – SAMMEN
er viktige for oss og skal prege vårt arbeid.
Det samme gjelder for visjonen vår:
Drivkraft for digitalisering fra hav til hei.
Mer informasjon om DDV finnes på vår
hjemmeside: www.ddv.no.
Vår adresse er:
Hestehaven 2a, 4520 Lindesnes

