
Agenda og oppsummering  

Møte 9 Digi Agder 6. april 2022 

 

Deltagelse: 
Aktør Representant 

Region Østre Agder Olav Kavli, Fredrik Hafredal 

Region Kristiansand Andreas Brovig  

Region Setesdal Astrid Louise Andersen 

Region Lister August Bernt Salvesen 

Arendal kommune - 

Kristiansand kommune Ann-Helen Moum 

Agder fylkeskommune Knut Lindland 

DDV Odd-Lasse Worum 

IKT Agder Rune Johansen, Tone Merete Mikalsen 

KS e-komp - 

RKG e-helse Agder Kathrine Holmerud Melby 

KS Agder Magnus Mork 

 

Sak 0. Leder Digi Agder orienterer fra KS og #vårtagder 

Fra KS: 

• Konseptutredning digitale fellestjenester, Digi Agder har gitt innspill 

• Samspill DU, Diginettverk og Smartbysamarbeidet 

• Veileder for innplassering av mobilutstyr på offentlige bygg og eiendom 

• Felles digitale tjenester i NAV-kontoret 

• DigPan - kunnskapsoppsummering og anbefaling til veien videre 

• Årsrapport fra Digitale fellestjenester 

• Status fra fag- og prioriteringsutvalg 

Sakspapirer: KDU Agder  

https://opengov.360online.com/Meetings/KS/Boards/Details/203639 

Sakspapirer: KommIT 

https://opengov.360online.com/Meetings/KS/Boards/Details/212542 

#vårtagder resursene samles 25-26. April  

 

 

Sak 1. Agders representasjon i den nasjonale samstyringsstrukturen 

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/styring-og-organisering/regionale-digitaliseringsnettverk/ 

https://opengov.360online.com/Meetings/KS/Boards/Details/203639
https://opengov.360online.com/Meetings/KS/Boards/Details/212542


Orientering: hvem som representerer Agder i samstyringsstrukturen (se vedlegg i mappen) 

Drøfting: (Innspill/aksjonspunkt/konklusjon i fet kursiv) 

• hvordan bruke dette til å øke gjennomføringskraften regionalt og styrke Agders posisjon 

nasjonalt? 

o Burde vi fasiliteter felles forum for de regionale representantene?  

▪ Og burde ASSS inngå? 

o Ta diskusjonen videre til #vårtagder 

• #vårtagder har ikke et tjenesteledernettverk for plan, bygg og geodata. Hvordan gi Agders 

representant et bakland? 

o Bør vi ha tjenesteledernettverk for flere tjenester? 

 

 

Sak 2. Faggruppe Agder  

Drøfting: (Innspill/aksjonspunkt/konklusjon i fet kursiv) 

Fra arbeidsverksted 20-21. januar: 

1. Digi Agder ønsker å understøtte at Agder jobber kunnskapsbasert og datadrevet – i tråd 
med Regionplan Agder 2030 og Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor.  
2. AU Digi Agder jobber videre med ide for felles prosjekt.  

 

AU foreslår at det settes sammen en gruppe for å utrede og anbefale behovet for fagråd og felles 

datastrategi.  

• Til arbeidsverksted i august. 

• DDV v/Odd-Lasse tar ansvar for å få i gang Agder-samarbeid innen temaet informasjonssikkerhet  

 

Sak 3. Oppfølging av Skolesec – hvordan gjøre påkobling Agder 

https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/felleslosninger/skolesec/ 

Drøfting: (Innspill/aksjonspunkt/konklusjon i fet kursiv) 

Arbeidsverksted 20-21. januar konkluderte etter presentasjon av Skolesec: 

 

1. AU følger opp invitasjon til involvering fra Agder til Pilotering av regional 
veiledertjeneste med prosjektet.  
2. Koblingspunkt ved eventuell involvering:  

• RKG oppvekst og utdanning.   
• Agders representanter i fagråd informasjonssikkerhet  
• Relevante nettverk i Agder  

3. AU kommer tilbake til nettverket med anbefaling.  

https://agderfk.no/vare-tjenester/regionplan-agder-2030/regional-struktur-for-samhandling/rkg-oppvekst-og-utdanning/


 

AU trenger å diskutere operasjonalisering mer med Digi Agder for å lykkes med gjennomføring av 

aksjonspunktene. 

• Som støttenettverk er det viktig at Digi Agder koordinerer arbeid med Skolesec med 

tjenesteledernettverket for oppvekst. Digi Agder går i dialog med RKG Oppvekst (møte 7.4.22) for 

utsjekk på hva tjenesteledernettverket ønsker for videre påkobling til prosjekt Veiledertjeneste 

personvern og informasjonssikkerhet – og ønsket støtte fra Digi Agder. 

 

Sak 4. Digitaliseringsporteføljene i Agder (Innspill/aksjonspunkt/konklusjon i fet kursiv) 

Etter arbeidsverksted 20-21. januar er foreløpig nye Agderprosjekt identifiserte som: 

• Innføring av digital hjemmeoppfølging 

• Felles biblioteksløsning  

• Skolesec 

 

Områdekontaktene oppfordres til å kort presentere fremtidige planlagte aktiviteter som grunnlag for å 

identifisere felles interesser og potensiale for nye Agder prosjekt. 

• IKT Agder gikk kort gjennom sin oversikt.  

• Resten av nettverket tok fremstillingen til inspirasjon  

• En mer omfattende sammenstilling for å identifiserer felles interesser legges til arbeidsverksted i 

august 

 

Sak 5. Opprettelse av fag- og prioriteringsutvalg for sosial- og velferdsområdet – forespørsel om forslag 

om kandidater. (Innspill/aksjonspunkt/konklusjon i fet kursiv) 

Henvendelse fra KS med frist 6 mai. Se vedlegg. 

Digi Agder tar henvendelsen tilbake til sitt bakland.  

Potensielle kandidater meldes tilbake til AU Digi Agder senest 4. mai  

 

Eventuelt: 

Det vil ikke bli tatt initiativ til lokal visning av eKommune i 2022. Ok 

RKG e-helse orienterer om status på regional koordinator for deltagelse i nasjonalt kommunenettverk 

for innføring av velferdsteknologi. 

Kompetanseprogram Digitalisering er etter søknad fra Digi Agder tildelt KS OU-midler 

Leder Digi Agder får resultatet tilbake 7.4 kl 12:00, og sender søknad på vegne av Agder  

 

 



 


