
 

  

VERKSTED 2 │ DIGI AGDER  

22-23 august, Evje 

 

Deltakere: 

Region Østre Agder Olav Kavli 

Region Setesdal Astrid Louise Andersen 

Region Lister Ronny Bjørnevåg 

Region Kristiansand Andreas Brovig 

Kristiansand kommune Ann-Helen Moum 

Arendal kommune Rune Olsen 

Agder fylkeskommune Knut Lindland 

DDV Odd-Lasse Worum  

IKT-Agder Rune Johansen / Tone Merete Mikalsen 

RKG ehelse Agder - 

KS e-komp Bjarne Vårdal 

KS Agder Magnus Mork 

 

Sak 1. Status samstyrings –og samhandlingsstrukturen 



 

Tilknyttede samarbeid/nettverk/organ var invitert i møtet for å hilse på og orientere: 

Samarbeid/nettverk/organ Hvem Orientering i møtet 

KS Faggruppe ehelse Kjetil Løyning X 

KS Fagråd for IKT-arkitektur Geir Omestad 
Atle Frydenlund 

X 

KS Fagråd for 
informasjonssikkerhet og 
personvern 

Olve Sveen, Anne 
Kristine Lindseth 

 

KS Fag- og prioriteringsutvalg 
for sosial- og velferdsområdet 

Ikke bestemt  

KS Fag- og prioriteringsutvalg 
for oppvekst 

Ole Wongraven X 

KS Fag- og prioriteringsutvalg 
plan, bygg og geodata 

Knut-Kristian 
Bjørnstad 

 

KS ekomp John Horve/Bjarne 
Vårdal 

X 

KS Kommunenettverk for 
velferdsteknologi 

Silje Skeie Stray og 
Christina Paulsen 

 

 

I tillegg deltar følgende fra Agder i samstyringsstrukturen 

- Ann-Helen – Digi Agder som del av det regionale digitaliseringsnettverket 

- Tine Sundtoft og Svein Skisland i Komm-IT rådet  

- Ann-Helen i DU  

- Tine Sundtoft – nestleder i fylkeskommunekollegiet  

- Knut Lindland – Leder av kollegiet HR, IKT og digitalisering  

-  

- Aksjonspunkt: Vi fortsetter å stimulere til dialog med- og kunnskap om 

hverandre i Agder. Viktig med treffpunkt. 

 



Sak 2. Oppfølging analyse 

Digi Agder ønsker å understøtte at Agder jobber kunnskapsbasert og datadrevet – i 

tråd med Regionplan Agder 2030 og Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor. 

Aksjonspunkt: Agder fylkeskommune tas ansvar for å videre utforske hvordan 

ressurser fra Digi Agder-kommunene kan bidra til utforming av et felles konsept, MVP 

(Minimum viable produkt). Dette må sees i sammenheng med etableringen av 

Analysenettverk i #vårtagder og satsningen på klima- og arealregnskap. Målbilde: 

Agderprosjekt i Regionplanens handlingsprogram 2024-2027. 

 

Sak 3. Oppfølging informasjonssikkerhet 

Om mulig Agder samarbeid på informasjonssikkerhet. 

Aksjonspunkt:  

• DDV ved Odd-Lasse orienterer Digi Agder om erfaringer fra tiltak på nanolæring 

(Junglemap). 

• Digi Agder sørger for «bli kjent aktivitet» for ledere av sikkerhetsforum/ansvarlige 

for informasjonssikkerhet (IKKE IKT-sikkerhet) – i den hensikt å dele erfaringer og 

for å utforske mulig samarbeidsrom. 

o DDV 

o IKT Agder 

o Lillesand og Birkenes 

o Kristiansand 

o Lyngdal 

o Sirdal 
 

Sak 4. Oppfølging Skolesec  

8 kommuner + fylkeskommunen vil få anledning til å delta i prosjektet. Frist for melde 

deltakelse er satt til 31. august. Det synes som det er nok kommuner som ønsker å 

være med, slik at dette prosjektet bli kjørt. 

Aksjonspunkt: AU kommer tilbake til Digi Agder med endelig deltagelse og videre 

prosess når dette foreligger. 

 

Sak 5. Sak til KDU som porteføljestyre - Agderporteføljen i 

Regionplanens handlingsprogram 2023 - 2027 og prosjektforslag  



Sak i relasjon til KDU 9. september, KDK 20. oktober og Regionplanens 

handlingsprogram. 

Eksisterende Agderportefølje: 

 

Mulige fremtidige tiltak 

• Innføring av digital hjemmeoppfølging  

• Felles biblioteksløsning  

• Skolesec  

• Kompetanseprogram for prosjektledelse 

• Digi barnevern 

• Innføring fellesløsninger (gjenoppta tidligere arbeid) 

• Arealregnskap  

Det ble i møtet diskutert Digi Agders rolle for Agder. Digi Agder skal ha den 

overordnede oversikten over pågående og mulige Agder-prosjekt/tiltak 

• Som mottak og formidler 

• Som porteføljekontor 

• Som digitaliseringsråd 

Aksjonspunkt: 

• AU fremmer sak til KDU. Mulige fremtidige tiltak, med unntak av Skolesec, tas 

opp på neste møte i Digi Agder. 

• AU lager en tydeligere beskrivelse av årshjulet til Digi Agder, hvor oppgaver og 

roller fremkommer, gjerne for hvert av de 4 faste møtepunktene gjennom året. 

 



Sak 6. Sak til KDU som styringsgruppe for Digi Agder – 

organisering Digi Agder  

AU orienterte om sine vurderinger knyttet til drift og utvikling av nettverket – innenfor 

rammer og ressurser av nåværende organisering og nettverkets formål. AU vurderer 

at det er krevende å oppfylle mål og forventninger med dagens ressurser. I relasjon 

til det orienterte AU om at den planlagte sekretariatsressursen fra Agder 

fylkeskommune har uteblitt. Nettverket ga honnør til særlig leder Ann-Helen Moum 

for jobben som gjøres for fellesskapet, til tross for knappe ressurser.   

  

Aksjonspunkt: Drift av Digi Agder innenfor den regionale samhandlingsstrukturen 

#vårtagder er et anliggende for styringsgruppen KDU. Nettverket ber AU ta initiativ til 

en underveisevaluering med tilhørende forslag til tiltak/endringer. Nettverket ber AU 

involvere KDU i denne prosessen.   

 

 


