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Geir Hammersmark- Agder fylkeskommune presenterte strukturen for #vårtagder og 

status for fremdriften. Det er etablert tre støttenettverk: internasjonalt arbeid, FoU og 

analyse. FoU nettverket har hatt møte i slutten av mai og har startet arbeidet med 

utarbeidelse av et mandat og internasjonalt skal ha nytt møte tidlig høst. 

Støttenettverkene skal i hovedsak støtte opp under utfordringer og muligheter 

regionen har i arbeid med komplekse samfunnsutfordringer. 

Gunnar O. Lindaas presenterte analyseavdelingen som en aktør inn i ett samarbeid 

om statistikk- og analyse arbeid i #vårtagder og fokuserte på generelle 

samarbeidsmuligheter i ett støttenettverk for analyse: 

• Kunnskapsdeling – utvikle analysekompetanse i fellesskap 

• Datautveksling – samle og systematisere data 

• Utredningsarbeid – konkrete bestillinger og egne initiativ 

Børje Michaelsen - Agder fylkeskommune viste kunnskapsportalen på Agder 

fylkeskommune sine nettsider. Fylkeskommunen er svært interessert i å etablere et 

samarbeid for videreutvikling av denne. Målet med portalen er at den skal bli en viktig 

kilde til statistikk og kunnskapsgrunnlag for flest mulig aktører på Agder. 

Kunnskapsportalen er i dag delt inn etter FNs bærekraftsmål. Egne sider for 

oppfølging av mål Regionplan Agder 2030, presentasjoner, spørreundersøkelser, 

kart og statistikkbank. 

Fylkeskommunen samarbeider med IKT-Agder om utvikling av en dataplattform. I 

dag henter denne data fra SSB, AKT, SVV og Brønnøysundregistrene. 



 

Videreutvikling av dataplattform med tanke på felles datafangst og datautveksling er 

et annet interessant samarbeidsområde.     

Det ble gjennomført en runde rundt bordet der alle fikk komme med innspill og 

synspunkter på et regionalt samarbeid på analyse. Det er stor enighet at det er 

behov for å koordinere seg mer på tvers i regionen, og at alle kan ha fordeler ved ett 

slikt samarbeid. Det er mange muligheter og potensiale i bruk av data og et 

koordinert og systematisk arbeid på dette området vil komme regionen til nytte. 

Noen tema som ble løftet frem:  

• Viktigheten av felles kunnskapsgrunnlag og faktaforståelse 

• Utvikling av analysekompetanse – felles opplæring 

• Datadeling og utveksling 

• Samarbeid om framskrivninger – befolkning, bolig, kompetanse 

• Prediksjon med utgangspunkt i «big data» 

• Erfaringsdeling 

• Samarbeid om utredninger og analyser 

• Avklare grensesnitt med andre støttenettverk 

• Avklare hvilke forventninger #vårtagder har til nettverket 

 

Oppsummering på slutten av møtet. 

Det er positiv stemning for å etablere et analysenettverk, og ønske om å starte opp 

med arbeidet så raskt som mulig.   

 

I første omgang skal det utformes et mandat for støttenettverk for analyse. Agder 

fylkeskommune oppretter en teams gruppe der de som ønsker det kan være med å 

samskrive på et mandat. Forslag til mandat sendes til deltakerne på møte tidlig høst. 

Mandatet må samkjøres med støttenettverk for internasjonalt arbeid og FoU. 

 

 

 

 


