
Oppsummering Digi Agder 5-21  
 
TEAMS-møte 15. september 2021 
 
Deltagelse: 

Aktør Representant 

Region Østre Agder Laila Nylund (vara for Aase Hobbesland) 

Region Kristiansand Andreas Brovig  

Region Setesdal Astrid Louise Andersen 

Region Lister August Salvesen 

Arendal kommune - 

Kristiansand kommune Ann-Helen Moum 

Agder fylkeskommune - 

DDV Møyfrid Kårstad 

IKT Agder Tonny Andre Morewood 

KS e-komp John A. Horve 

RKG e-helse Agder Erlend Kydland Faanes (vara for Kathrine Holmerud Melby) 

KS Agder Magnus Mork 

 
Saker: 
1. Gjennomgang Kommunedirektørutvalget 24. august 
2. Valg av nestleder og arbeidsutvalgets rolle 
3. Første prosjekt: Kompetansebygging digitalisering 
4. Rekruttering via diginettverk: Kommuner til referansegruppe -prosjekt Covid 19 

5. Status Agderporteføljen 
6. Neste møte, 13. oktober Digi Agder 6-21  
7. Eventuelt 

 
 
1. Gjennomgang Kommunedirektørutvalget (KDK) 24. august 

KDK ga honnør til arbeidsgruppen for godt utført oppdrag med Digi Agder fra prosjekt til drift. 
KDK oppsummerte behandlingen av saken med følgende punkter: 
 

• Ett digitalt Agder i drift endrer navn til Digi Agder. Dette for å være mer koordinert med de 
andre regionale digitaliseringsnettverkene.  

• KDK takker for godt utført arbeid med Digi Agder fra prosjekt til drift.  

• KDK gir sin tilslutning til styringsdokumentet for nettverket. Styringsdokumentet med 
organisering sendes til kommunene/fylkeskommunen og hvor det bes om en administrativ 
bekreftelse på mottatt og forstått fra den enkelte kommune/fylkeskommunen.  

• KDK har tillitt til at nettverket konstituerer seg selv med nettverksadministrasjonen (leder, 
nestleder og sekretariat) basert på vilje og anledning. KDK anbefaler nettverket å vurdere om 
det kan være mest hensiktsmessig å ha denne rotasjonen:  

Leder Nestleder 

Kommune/fylkeskommune/kommuneregion IKT-samarbeidene DDV eller IKT Agder 

IKT-samarbeidene DDV eller IKT Agder Kommune/fylkeskommune/kommuneregion 

 

• KDK ønsker at det arbeides med et kompetanseprogram om digitalisering for kommunenes 
ledergrupper inkludert sentrale støttefunksjoner og at Digi Agder tar dette som et første 
prosjekt. 

 
Se også lenke for presentasjon fra Digi Agder: 
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/ks/Meetings/Details/1086245?agendaItemId=248159 
 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/ks/Meetings/Details/1086245?agendaItemId=248159


  
2. Valg av nestleder og arbeidsutvalgets rolle 

Valg av nestleder: 
Både DDV og IKT Agder stilte seg til disposisjon for felleskapet – for å påta seg en nestlederrolle 
for de neste 2 årene, deretter 2 år som leder. Nettverket takket dem for denne positive 
innstillingen. 
 
I dialogen ble det lagt vekt på dugnadsperspektivet, at det er naturlig at det IKT-samarbeidet som 
bidrar med ressursbruken i arbeidsutvalget for de neste fire årene, blir avlastet etter sin periode. 
Likeledes, at det IKT-samarbeidet som nå ikke går inn med ressursbruk i arbeidsutvalget, bidrar 
ved neste rullering. 
 
Konklusjon: DDV stilte seg bak IKT-Agders kandidatur. IKT-Agder ble valgt ved akklamasjon. 
 
Arbeidsutvalgets rolle: 
Det ble vektlagt at arbeidsutvalgets (AU: leder, nestleder og sekretariat) hovedoppgave er å 
sørge for saksforberedelser og koordinering av arbeidet og bidra til en inkluderende og åpen 
informasjonsgang i nettverket. AU skal ikke utgjøre et besluttende organ innad i nettverket. 
Styrken til samarbeidet Digi Agder ligger i kollektiv involvering og engasjement.  
 
For kommunikasjon/informasjon ble AU bedt om å bruke Teams som hoved 
kommunikasjonskanal internt for nettverket – understøttet av epost for de tilfeller hvor det er 
nødvendig eller hensiktsmessig. Epost isolert skal unngås. 

 
 
3. Første prosjekt: Kompetansebygging digitalisering 

Sak relatert til KDK 24.8.21: KDK ønsker at det arbeides med et kompetanseprogram om 
digitalisering for kommunenes ledergrupper inkludert sentrale støttefunksjoner og at Digi Agder 
tar dette som et første prosjekt.  
 
Orienteringsfilm om lederprogrammet Kompetanseløftet digital transformasjon ble vist i møtet – 
samme film som ble vist for KDK i august. 
 
Punkter fra dialog i møtet: 

• Et slikt program vil være nyttig for både kommunene og det regionale samarbeidet på 
digitalisering 

• Viktig å kartlegge eventuelle allerede eksisterende program i regionen som kan brukes 

• Lokale erfaringer og caser må gis plass i programmet 

• Bra om vi kan benytte kompetanse lokalt, f.eks. fra miljøer på UiA 

• Hvordan kan KS Læring sees i sammenheng med dette? 

• Kan Agder fylkeskommune utfordres på å ta et særlig ansvar som regional utviklingsaktør? 

• Vi må komme raskt i gang med dette 

• Vi må vurdere ressursbruk ved å utvikle noe helt nytt, kan være mye å tjene på å bruke noe 
som allerede fungerer 

• Personvern som tema? 
 

Konklusjon: På vegne DA jobber AU videre med prosjektforslag. AU Kommer tilbake til DA på 
møte 6/21 (13. oktober). Intensjonen er å legge frem forslag til program for 
Kommunedirektørutvalget (KDU) 5. november, deretter KDK 25. november. 
  
 

4. Status Agder-porteføljen 
Dialog i møtet om bruk av eksisterende nettside (www.digiagder.no) for synliggjøring av 
pågående arbeid/prosjekter. Arbeid gjenstår, men per nå vurderes nettsiden som egnet 
plattform – for det videre kan det vurderes å styrke kommunikasjon ved for eksempel bruk av 
Teams (erfaringer fra DDV).  
 

http://www.digiagder.no/


For nye fellesprosjekter for DA ble det nevnt som aktuelt: 

• KS fiks folkeregister  

• Bibliotekprosjektet til AFK 

 
Konklusjon: Nye fellesprosjekter tas opp på møte 6-21. AU jobber videre med utvikling av nettside 
til å synliggjøre eksisterende Agder-prosjekter. 

 
 
5. Rekruttering via diginettverk: Kommuner til referansegruppe - prosjekt Covid-19 – 

helsesektoren 

• DDV i dialog med mulig kandidat (middels stor kommune). 

• Region Setesdal har kandidat (liten kommune). 

• Østre Agder sjekker ut.  

• Kristiansand sjekker ut. 
 

Konklusjon: AU følger opp og melder inn. 
 
 

6. Neste møte – Atea Community 
Digi Agder møte 6-21 sammenfaller med arrangementet Atea Community, onsdag 13. oktober i 
Kristiansand. 
 
Konklusjon: DA ber AU legge Digi Agder-møtet til Atea Community, gjerne med en påfølgende 
middag. 
 
 

7. Eventuelt 
Ingen saker til eventuelt. 

 
 
Neste møte: Onsdag 13. oktober. Fysisk i Kristiansand og via Teams. 
 
 
Ann-Helen Moum 
Leder Digi Agder 
 
 
 
 

https://www.atea.no/arrangementer/2021/community/

