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Innledning 
IKOMM er en totalleverandør av IKT-tjenester til sine eierkommuner og andre kunder i offentlig og privat sektor.  
IKOMM dekker hele verdikjeden fra konsulent- og rådgivningstjenester til drift og på-stedet tjenester. 

Selskapet har i dag over 30.000 daglige brukere, på over 700 lokasjoner. Med over 900 forskjellige applikasjoner, 
kan de fleste behov for kundene dekkes. IKOMM leverer tjenester til kunder i Norge, Sverige, Finland, Danmark, 
Polen, Nederland og Tyskland. 

Selskapet er 100% kommunalt eid, og har ved inngangen til 2021 fem eierkommuner som til sammen har ca. 
110 000 innbyggere. 

Våre 93 ansatte er lokalisert ved vårt hovedkontor i Fakkelgården på Lillehammer, og avdelingskontoret i Askim. 
Samlet har IKOMM i dag et betydelig fagmiljø med spisskompetanse innenfor teknologi og anvendelse av teknologi.  

Digitalisering, ny teknologi og nye krav fra våre kunder medfører store endringer for IKOMM og 
tjenesteleveransene. Utvikling fra IT-driftsleverandør til Digitaliseringspartner vil være en sentral del av selskapets 
satsingsområder i årene fremover. 

Virksomhetens art 
Selskapets virksomhet består i å tilby, og å levere varer og tjenester knyttet til informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi til eierkommunene og andre kunder i offentlig og privat sektor herunder gjennom 
investering og deltakelse i andre virksomheter. Selskapet har en vedtatt strategi på å invitere flere kommuner inn 
på eiersiden. 

Selskapet har et datterselskap, IKOMM Grønn PC AS, som også er lokalisert på Lillehammer.  

Rettvisende oversikt over utvikling, resultat og stilling 
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.  

IKOMM AS har ett datterselskap i IKOMM Grønn PC AS. Det er for 2020 valgt å ikke sette opp konsernregnskap 
mellom IKOMM AS og IKOMM Grønn PC AS da det ikke har vært virksomhet i IKOMM Grønn PC AS i 2020 og 
resultat i selskapet har liten betydning for det totale bildet. 

Årsregnskapet for IKOMM Grønn PC AS 2020 viser en omsetning på NOK 0. Driftsresultatet viser et underskudd på 
NOK 12 456. 

2020 har vært et utfordrende år med et høyt aktivitetsnivå, men selskapet har likevel opprettholdt kvaliteten på 
våre leveranser og tjenester. 

Det har vært betydelig aktivitet i eierkommunene i forbindelse med Covid-19 situasjonen og ferdigstillelse av IT- 
løsningene som en del av kommunesammenslåingen i Indre Østfold. 

I tillegg har det vært gjennomført forhandlinger med Nesodden kommune og planlegging av overtagelse av 
kommunens IT-tjenester. Nesodden kommune trådde inn i selskapet med virkning fra 1.januar 2021  

Med bakgrunn i denne positive utviklingen har IKOMM som selskap kommet styrket ut av 2020. Med dyktige og 
motiverte ansatte, og kontinuerlig utvikling av kompetansen, viser selskapet at det kan håndterer store 
utfordringer.  

IKOMM er ISO sertifisert på kvalitet og sikkerhet. Dette er en styrke i arbeidet med både nye og eksisterende 
kunder. Selskapets fokus på kvalitet i sine leveranser og tjenester bekreftes på den måten av en objektiv part, som 
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skaper en trygghet for både våre kunder og ansatte. IKOMM har gode styringssystemer som etterleves i det daglige 
arbeidet. 

Resultat 
IKOMM AS oppnådde i 2020 en omsetning på MNOK 203,5 mot MNOK 204,9 2019. Dette utgjør en reduksjon i 
omsetning i 2020 på MNOK 1,4 som tilsvarer en reduksjon på 0,7 %.  

Driftsresultatet i IKOMM AS viser et overskudd på 5,70 MNOK mens resultat før skatt er på   
5,88 MNOK. Tilsvarende tall fra 2019 viser et driftsresultat på MNOK 8,15 og resultat før skatt på MNOK 8,19. For 
selskapet utgjør det en nedgang i driftsresultatet på MNOK 2,45 og resultat før skatt på MNOK 2,31 mot 2019. 

Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter i 2020 var MNOK 14,5. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
var MNOK -4,1. IKOMM AS har en driftskreditt. Denne er ikke benyttet i 2020.  

Selskapets egenkapitalandel utgjør 44,7% av totalkapitalen per 31.12.2020.   

Tvist 
Ikomm har i 2020 hatt en pågående tvist med Atkins Norge AS knyttet til et felles FoU prosjekt tilbake til 2019 hvor 
formålet var å utvikle en digital samhandlingsplattform. Samarbeidet ble avsluttet i 2019. Partene ble i april 2021 
enige om et forlik hvor Ikomm blir kompensert for deler av kostnaden knyttet til prosjektet/samarbeidet. Begge 
parter er enige om å holde forliksbeløpet konfidensielt. 
 
Utbytte 
Eierne har vedtatt en utbytteplan. Styret anbefaler derfor at det utbetales et utbytte på 50% av årsresultatet og at 
MNOK 2,479 tilføres annen egenkapital for å styrke selskapet egenkapital. 

Framtidsutsikter  
Ikomm har fra 1. januar 2021 langsiktige avtaler med fem kommuner som også er eiere. Med virkning fra 2021 ble 
det inngått langsiktige avtaler med Nesodden kommune, og i starten av 2021 har det blitt etablert aktivitet mot 
Østre Toten kommune. 

Med videreutvikling av skytjenester, kombinert med muligheten for å kunne levere tjenester fra eget datasenter, 
såkalt hybrid-sky, har IKOMM vist at det er et offensivt selskap som er nytenkende. Gjennom 2020 med 
videreutvikling av digitale tjenester, har selskapet vist at det både kan utvikle nye tjenester til våre kunder, samtidig 
som kvaliteten og servicenivået på de tradisjonelle tjenestene opprettholdes. 

Det forventes videre vekst i kommunesektoren, flere kommuner har tatt kontakt blant annet for å kunne møte 
utfordringer innenfor digitalisering og sikkerhet.  IKOMM må fortsatt være offensive og utvikle sine tjenester for 
kunne å posisjonere seg i dette markedet.  
Dagens trusselbilde er stadig i endring. Trusler på nye områder og stadig nye angrepsmetoder utfordrer også 
IKOMM og våre kunder. Løpende vurderinger av trusselbildet, partnerskap og investeringer i nye sikkerhetstiltak er 
prioriterte oppgaver. 

 

Fortsatt drift 
Årsregnskapet er avlagt på grunnlag av forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er til 
stede. 
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Organisasjon, arbeidsmiljø og likestilling 
Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av kjønn, nedsatt 
funksjonsevne, etnisk bakgrunn, nasjonal opprinnelse, språk, religion eller livssyn. Dette er nedfelt i selskapets 
verdigrunnlag og blir fulgt opp gjennom årlige medarbeidersamtaler, medarbeiderundersøkelser og etablerte 
rutiner for varsling.  

 

Bemanningen pr 31.12.20 er på 93 ansatte og lærlinger: 

Type stilling Totalt Menn  Kvinner 

Faste stillinger: 85 75 10 

Midlertidig: 2  2 

Deltid: 1  1 

Lærlinger 5 5  

Totalt  93 80 13 

 

Utover dette har selskapet benyttet seg av innleid personell i ulikt omfang gjennom året som utgjør i 
størrelsesorden 3,5 årsverk. 

Selskapets totale sykefravær i 2020 var på 2,2%. 49% av det totale sykefraværet er langtidssykefravær. 

I 2020 er det kun menn som har avviklet foreldrepermisjon, i snitt 12 uker pr person. 

Selskapet har ikke rapportert skader/ulykker i 2020. Det er heller ikke avdekket svakheter ved de ansattes sikkerhet 
eller arbeidsmiljøet for øvrig. 

Ikomm gjennomfører årlig en arbeidsmiljøundersøkelse blant de ansatte. Den viser høy grad av tilfredshet og styret 
er av den oppfatning av at arbeidsmiljøet i selskapet er svært godt.  

Kvinneandelen i IKOMM er på 14%. Andelen av kvinner i styret er på 60 % eks. ansattrepresentanter. Antall 
ansattvalgte styrerepresentanter er to som følge av at antall ansatte er over 50, en kvinne og en mann. 

Styret 
Styret har i 2020 avholdt 9 styremøter. 

Forskning og utvikling  
Selskapet har i løpet av 2020 fortsatt utviklingsarbeidet knyttet til IT-tjenester og digitalisering. Investeringer for å 
forberede og tilpasse selskapet mot viktige teknologiendringer og kundenes behov er en kontinuerlig prosess. 
Videreutvikling av en digital plattform for å kunne tilby nye digitale tjenester i tillegg til utvikling av et skybasert 
datasenter, er et viktige tiltak for å kunne møte nye krav fra kundene både i dag og i fremtiden. 

Miljømessig status  
IKOMM forurenser det ytre miljø i liten grad. Selskapet arbeider for å minimere de skader virksomheten påfører 
det ytre miljø blant annet ved å følge miljøvennlige prosedyrer for drift av den operative 
virksomheten.  Miljøarbeidet er en naturlig og integrert del av virksomheten i IKOMM.  
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Datasenter  
IKOMM etablerte i 2009 eget datasenter.  Datasenteret er bygd med vekt på energieffektive løsninger og høy 
sikkerhet. Erfaringene etter 11 års drift, viser fortsatt en svært høy energieffektivitet. Datasenteret er oppdatert 
med ny teknologi som har 4 x så høy kapasitet, og fysisk tar opp en fjerdedel av plassen i forhold til forrige 
generasjon teknologi. Summen av disse tiltakene gir en miljøgevinst gjennom besparelse i energiforbruk. 

Miljøsertifisering  
I mai 2009 ble IKOMMs datasenter Miljøfyrtårnsertifisert. Dette var det første datasenteret i Norge som fikk denne 
sertifiseringen. IKOMM har tidligere en Miljøfyrtårnsertifisering fra 2008 som gjelder for selskapet.                     
Selskapet re-sertifiserte seg som Miljøfyrtårn i 2020. 

Transport 
IKOMM har erstattet alle fossile servicebiler med elbiler. Reisevirksomhet i 2020 ble vesentlig redusert som følge av 
Covid-19. 

Selskapet følger opp tiltaksplaner for miljøsertifisering.  

Covid-19  
Covid-19 situasjonen har påvirket IKOMM som det har gjort med resten av Norge og verden for øvrig. Med 
hovedvektaktiviteten til selskapet knyttet til kommunale samfunnskritiske tjenester, har IKOMM unngått bortfall av 
tjenester.  

IKOMM startet forberedelsen for at vi kunne komme i en ekstraordinær situasjon allerede i januar 2020, og 
gjennomførte en ROS analyse som ble distribuert til kundene.  

Når regjeringen i mars 2020 innførte retningslinjer for å begrense covid-19 spredningen, ble det etablert et 
beredskapsteam som hadde daglig oppfølging og koordinering av både kunde- og interne tiltak for å sikre en rask 
og effektiv håndtering av kundenes behov og samtidig ivareta de ansatte. Dedikerte ressurser ble avsatt til å følge 
opp kundenes behov for tiltak knyttet til blant annet kriseløsninger, hjemmekontorer, sikkerhet- og 
trusselvurderinger og gjennomføring av politiske møter.  

IKOMM har også bistått kundene med et betydelig antall opplæringstimer i digitale samhandlingsløsninger for å 
sikre at en ny arbeidssituasjon med hjemmekontor og hjemmeundervisning skal fungere for kundene. 

IKOMMs mål er å sikre at kommunene og samfunnskritiske tjenester fungerer. Tilbakemeldingene, spesielt fra 
kommunene har vært ensidig positive, og at det har vært en trygghet at IKOMM har respondert raskt på alle behov 
kommunene har for å kunne tilpasse seg en ny situasjon. 

Gjennom 2020 har det vært perioder med mange restriksjoner og mye bruk av hjemmekontor. På Askimkontoret, 
som har ca. 1/3 av de ansatte, har situasjonen for de ansatte vært spesielt krevende pga. smittesituasjonen i 
regionen og ombygging av lokaler. Ansatte i IKOMM har gjennom 2020 vist stor fleksibilitet og lagt ned en betydelig 
innsats for å opprettholde et høyt tjenestenivå og sørget for at prosjekter har blitt gjennomført i henhold til avtaler.  

Som følge av kundesammensetningen til IKOMM har aktivitetsnivået i selskapet vært høyere enn normalt i 2020. 
Av samme årsak vurderes også risikoen for at våre kunder skal få likviditetsmessige utfordringer som liten. 
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