
Oppsummering Digi Agder 6-21  
 
Møte 13. oktober 2021 
 
Deltagelse: 

Aktør Representant 

Region Østre Agder Laila Nylund (vara for Aase Hobbesland) 

Region Kristiansand Andreas Brovig  

Region Setesdal Astrid Louise Andersen 

Region Lister  

Arendal kommune Rune Olsen 

Kristiansand kommune Ann-Helen Moum, Kari Røskaft (vara) 

Agder fylkeskommune Knut Lindland 

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 

 
Møtet ble hold sammen med fysisk deltagelse på arrangementet Atea Community 2021 i 
Kristiansand. Det var lagt opp til digital deltagelse i møtet for de som ikke deltok på arrangementet.  
 
Saker: 
1. Selskapsetablering digitale fellestjenester 
2. Fiks Folkeregister – arbeidsprosess m/Atea 
3. Kompetansebygging digitalisering 

 
 

1. Selskapsetablering digitale fellestjenester 
Presentasjon ved Bjarne Aksnes Martinsen, PwC. Se vedlegg for presentasjon. Noen tilbakemeldinger 

fra Digi Agder til prosjektet: 

• Nytteverdien for kommunene ved selskapsetableringen må vies stor betydning 

• Det må vurderes nøye det å jobbe med løsninger som evt. kan løses av markedet. Kan man heller 

utfordre markedet? 

• Viktig å jobbe med standarder – som Svar Ut. Bidra med kravspesifikasjoner inn mot 

leverandører 

• KS kan bidra med juridiske avklaringer, som f. eks for Office 365 

• Eierrollen i selskapsetableringen blir viktig 

 

2. Fiks Folkeregister – arbeidsprosess m/Atea 
Prosess på om Fiks Folkeregister kan være mulig felles prosjekt for Digi Agder. Enighet om at det ikke 

skal være et felles prosjekt, men at Digi Agder kan fungere som et rådgivende organ for å utnytte 

potensialet til Fiks Folkeregister. Mulige aksjonspunkt: 

• Trinn 1: Work Shop i Digi Agder på muligheter med Fiks Folkeregister 

• Trinn 2: Digi Agder inviterer til Work Shop – invitere inn tjenestene 

 

 



3. Kompetanseprogrammet 
AU har arbeidet videre med kompetanseprogrammet i den hensikt å presentere programmet for KDK 
25.-26. november. Det er etablert dialog og samarbeid med UiA og Digitaliseringsinstituttet for 
innhold og organisering. Det er også etablert dialog med fylkeskommunen for relasjon til 
Regionplanen og handlingsprogrammet. 
 
I arbeidet legges det til grunn følgende intensjoner: 

• Alle kommuner i Agder må kunne være med 

• Innholdet må være tilpasset Agders behov 

• Deltagelse må ha verdi for den enkelte kommune og Agder som helhet. Relasjon til Regionplanen 

• Kompetanse fra UiA bør kobles på/utnyttes 

• Programmet må ha sammenheng med hva andre regioner gjør  

• Programmet må kunne påbegynnes ila 2022 

• Programmet må være forskningsbasert og utprøvd 

• Programmet må ha en klart definert økonomisk ramme og et realistisk omfang på tidsbruk 

AU vil holde nettverket oppdatert på det videre arbeidet og vil gjennomgå saken for KDK 25. 

november, på neste møte i Digi Agder 17. november. 

Neste møte: 17. november kl. 13.30 – 15.30 (Teams) 

 

Ann-Helen Moum 

Leder Digi Agder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


