
 

Møte i analysenettverk  

21.10.2022 

Hybridmøte, møterom Svingen fylkeshuset i Agder og Teams  

Til stede 

Marius H. Thoresen – Statens hus Lyngdal, Gunnar O. Lindaas – Agder 

fylkeskommune, Thomas C. Kiland-Langeland - Statsforvalteren i Agder, Svein 

Vangen - Lister interkommunale politiske råd, Børje Michaelsen – Agder 

fylkeskommune, Håvard Jakobsen - NAV Agder, Jan-Erik Tunaal-Larsen - 

Kristiansand kommune, Michael Froentjes – Kristiansand kommune, Oddmund 

Frøystein – Agder fylkeskommune, Magnus Mork – KS Agder, Inger Holen – KS 

Agder. 

Referenter: Oddmund Frøystein og Børje Michaelsen, Agder fylkeskommune 

1. Innledning 

Børje Michaelsen - Agder fylkeskommune hadde en gjennomgang av status på 

oppfølgingspunkter fra nettverksmøtet 21. september 2022.  

• Mandat/organisering analysenettverket: Utkast som er utarbeidet av 

analysenettverket skal opp til behandling i kommunedirektørutvalget (KDU) 11. 

november. 

• Felles kunnskapsportal: dette møtet følger opp det punktet. 

• Fagsamling kunnskapsgrunnlag: Agder fylkeskommune ved analyse 

avdelingen har laget et grovutkast til Questback undersøkelse for å få 

tilbakemelding på hva som savnes/etterspørres av 

statistikk/kunnskapsgrunnlag. Når utkast er bearbeidet noe mer sendes det ut 

til deltakerne i analysenettverket som kan komme med innspill til endringer. 

Svarene fra Questback undersøkelse vil tas med i planleggingen av denne 

fagsamlingen.  

 

2. Navn på nettsted (url/domene) 

Noen av forslagene som kom i møtet var Agdertall.no, Agderfakta.no, 

Agderstatistikk.no. Diskusjon i gruppa på hvilket alternativ som var best. 

Gruppen ble enige om å gå for navnet Agdertall.no siden dette allerede er 

innarbeidet, og det er kort og konsist og enkelt å huske. 

Analyseavdelingen i Agder fylkeskommune følger opp kjøp av domene. 

   



 

 

3. Hovedstruktur felles kunnskapsportal 

Børje Michaelsen - Agder fylkeskommune hadde en kort presentasjon og gikk inn på 

nettsidene til Innlandet - https://www.innlandsstatistikk.no/. Diskusjon i gruppa på om 

hovedstruktur skulle være temainndeling eller FNs bærekraftsmål. Gruppen ble enige 

om å gå for temainndeling som hovedstruktur siden det gjør det enklere for 

sluttbrukere å finne statistikk/informasjon. Egne undersider for oppfølging av FNs 

bærekraftsmål. 

Analyseavdelingen i Agder fylkeskommune hadde i forkant av møtet laget et utkast til 

hovedtema og undertema. Diverse innspill fra gruppa på endringer i utkastet, og 

oppdatert utkast ligger i Teams – 

«Struktur_kunnskapsportalen_oppdatert_21.10.22». Det er lagt inn egne tekstbokser 

hvor kommentarer fra møtet er gjengitt.   

 

4. Underpunkter til hovedstruktur 

Oppdatert Excel dokument «Struktur_kunnskapsportalen_oppdatert_21.10.22» med 
aktuelle underpunkter som ble foreslått i møtet. 
 

- Tema «Helse og livskvalitet» - alle kan komme med innspill til underpunkter 
som er markert med rødt. 
o KS (Inger H.) og Kristiansand kommune sa de kunne se på dette og 

snakke med aktuelle fagpersoner. 
- FNs bærekraftsmål blir et eget underpunkt. 

o Viktig å følge med på arbeidet som gjøres av SSB ift et eget 
bærekraftsbarometer. 

o Følge opp hvor bærekraftig Agder er under dette punktet – både samlet og 
for hvert mål. 

o Kan også inkludere hvilke prosjekter, initiativ m.m. som pågår i Agder og 
evt. hva som allerede er gjennomført. 

 

I forhold til temainndelingen og underpunkter, så kan alle komme med innspill til 

endringer frem til og med mandag 31. oktober. Innspill til korrigeringer skrives inn i 

Teams gruppe under innlegg.  

o Bestilling på ønsket mal for felles kunnskapsportal sendes til ACOS i uke 
44 eller 45 (senest 11. november). 

o Utgangspunktet er mal https://www.innlandsstatistikk.no/ som tilpasses 
analysenettverkets ønsker. 

 

 

 

https://iktagder.sharepoint.com/:p:/t/AnalysepAgder/EZVOMHJfmnVHmxA3NbZ7hI0BXUiJ_ltLg14HupkkFdXTuA?e=lIf1Sm
https://www.innlandsstatistikk.no/
https://iktagder.sharepoint.com/:x:/t/AnalysepAgder/EVmGAU5b-m1Bv8uCiJaY1GoB0TmDyDjjowEQcbK8ODgy8A?e=6ZipA5
https://www.innlandsstatistikk.no/


 

5. Design – symboler, bilder, farger m.m. 

Utgangspunktet for diskusjonene var nettsidene til Innlandet - 
https://www.innlandsstatistikk.no/. 
  

o Ulike meninger i forhold til om enn skal benyttes bilder – noen mente de kunne 
fjernes og andre ønsket å beholde de. Tilbakemeldinger på at bilde forside var 
for stort og bilde per tema også var for stort. 

o Gruppen ble enige om at analyseavdelingen i første omgang følger opp 
ovenfor kommunikasjonsavdelingen til Agder fylkeskommune som kommer 
med en anbefaling ift bruk av bilder. 

o Oppsett kan ved en senere anledning justeres – f.eks. evaluere dette 
etter at nytt nettsted har vært i drift en vis periode. 

o Symboler som Innlandet har benyttet ved siden av sine tema er det ønskelig at 
vi tar inn i felles kunnskapsportal for Agder.  

o Kommunikasjonsavdelingen i Agder fylkeskommune henvender seg til 
Innlandet for å se om vi kan benytte samme symboler. 

o Tema som ikke dekkes i Innlandet sin løsning – 
kommunikasjonsavdelingen i Agder fylkeskommune kan utarbeide 
forslag til symboler som kan benyttes. 

 

6. Eventuelt 

Nytt punkt: Innhold nettsider 

o Ulike meninger i forhold til hvor mye tekst som skal være på hovedside til hvert 
tema og på undersider før enn kommer til rapport. 

o Det må diskuteres nærmere hvordan vi gjør dette og bli enige om en 
løsning som blir gjennomgående for alle sidene. 

 

7. Oppfølgingspunkter fra møtet 

• Analyse avdelingen i Agder fylkeskommune følger opp for å få kjøpt domene: 

Agdertall.no. 

 

• Deltakere i analysenettverket og eventuelt andre som enn ønsker å involvere 

kommer med forslag til endringer i temainndeling og underpunkter. 

o Frist for tilbakemeldinger er 31. oktober. 

 

• Bestilling på ønsket mal for felles kunnskapsportal sendes til ACOS i uke 44 
eller 45 (senest 11. november). 

https://www.innlandsstatistikk.no/

