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Inrättande av gemensam nämnd för IT-drift och stöd
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har deltagit i ett större samverkansprojekt mellan
Region Jämtland Härjedalen och länets kommuner om samverkan inom ITområdet. Samverkans omfattning och olika lösningar för samarbetets organisation
har diskuterats. Arbetet i projektet har ännu inte lett till en samsyn kring mål och
syfte.
Region Jämtland Härjedalen och Åre Kommun har under en längre tid fört
diskussioner på tjänstemannanivå kring samverkan inom IT-området om
möjligheter till samutnyttjande av kompetenser samt gjorda investeringar.
Diskussionerna har förts parallellt med ovannämnda samverkansprojekt men har
avsett samverkan i mer avgränsad i omfattning.
Region Jämtland Härjedalen har befintliga resurser i form av driftsäkra och
redundanta datahallar för drift och backup med outnyttjad kapacitet. Hallarna
inkluderar avbrottsfri kraft, miljövänlig kylkapacitet och bra brandskydd med
automatisk brandsläckning. IT-infrastrukturen inom Region Jämtland Härjedalen
är designad för mycket god IT-säkerhet vilket medger dubblering av servrar och
lagrat data i åtskilda fysiska datahallar. Detta matchar samtidigt Åre kommuns
behov mycket väl, där investeringsbehov för att säkra datahallar och infrastruktur
föreligger i motsvarande grad.
Regionen arbetar genom kontrakterad driftpartner, för närvarande Tieto, med att
säkra effektiv drift och bra kvalité enligt överenskomna servicenivåer. Pågående
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driftavtal säkrar Regionens It-driftstjänster tom 2019-12-31 med möjlighet till 48
månaders förlängning om Regionen så önskar. Åre kommun önskar driva sina
servrar på samma sätt som Region Jämtland Härjedalen, det vill säga med samma
kvalitetskrav och säkerhetskrav.
Mot den bakgrunden har parterna funnit att gemensam drift av den del av
infrastrukturen som gäller serverdrift bör genomföras för att ta tillvara på
samordningsvinster, till exempel Region Jämtland Härjedalens
beställarkompetens inom datadriftområdet eller för att dela på gemensamma
investeringar. Samarbetet bör bedrivas i en gemensam nämnd för IT-drift och
stöd. Ett förslag till samarbetsavtal och reglementet för gemensam nämnd har
tagits fram inom regionstaben i samverkan med Åre kommun.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Region Jämtland Härjedalen bildar tillsammans med Åre kommun en
gemensam nämnd för IT-drift och stöd.
2. Upprättat förslag till samarbetsavtal kring och reglemente för den
gemensamma nämnden godkänns.
3. Region Jämtland Härjedalens bidrag till den gemensamma nämndens
kostnader fastställs i regionplanen för 2017-2019.
4. En ledamot och en ersättare väljs till den gemensamma nämnden för ITdrift och stöd för perioden den 1 december 2016 till och med den 31
december 2018.
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5. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Årekommun
fattar motsva-rande beslut.

Utdrag till
Regionstyrelsen
Åre kommun
Thomas Nesterud

