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Til stede 

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

fylkeskommune, Ole Magnus Tønsberg - Statsforvalteren i Agder, Odd Joar 

Svensson – KS Agder, Tor Borgar Hansen – Norsk forskningsråd, Svein Vangen- 
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Michaelsen – Agder fylkeskommune, Håvard Jakobsen- NAV Agder, Jan-Erik 

Tunaal-Larsen- Kristiansand kommune, Oddmund Frøystein – Agder 

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

Referent: Oddmund Frøystein og Børje Michaelsen, Agder fylkeskommune 

1. Innledning 

Gunnar O. Lindaas - Agder fylkeskommune hadde en gjennomgang av prosjekter og 

oppgaver som analyse avdelingen jobber med for tiden – inkl. Ungdata, 

Fylkeshelseundersøkelsen og Arealregnskap. I tillegg til en gjennomgang av 

oppfølging som har vært i etterkant av første møte i analyse nettverket. Aktiviteter 

inkluderer dialog mellom NAV og Agder fylkeskommune i forhold til å presentere NAV 

statistikk i Power BI rapport(er). Test rapport på uføre er publisert. I tillegg er det 

dialog mellom Kristiansand kommune, IKT-Agder og Agder fylkeskommune i forhold 

til muligheter i dataplattform til IKT-Agder. 

2. Mandat 

Utkast til mandat for analyse nettverket var utarbeidet i forkant av møtet med 

utgangspunkt i innspill fra første møte i nettverket, og innspill i etterkant fra blant 

annet Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune.  

Gunnar O. Lindaas gikk gjennom utkast til mandat. Ulike innspill fra deltakerne i 

forhold til mulige korrigeringer: 

 Om mandatet 

• Innspill på tittelen: «Mandat for analysenettverk» 

- Endre til f.eks. Organisering av analysenettverket 

• Ha med i mandatet noe om statusen til nettverket i samarbeidsstrukturen 

- Er det behov for en todeling;  

o Forholdet til vårt Agder, støttenettverk i strukturen  

o Analysenettverk ut over Vårt Agder 

• Diskusjon rundt formuleringen; «bidra til mer datadrevne beslutninger», heller 

kalle det datainformerte eller kunnskapsbaserte beslutninger 



 

 

Generelt til; Hvorfor analysenettverk? – 1. formål og hensikt  

• Analysekompetanse kan være det det er mest behov for  

• Hjelp til å tolke data, her er problemstillingene størst 

o Hvordan skal en utvikle et analyseverktøy, ta dette med i mandatet. 

• Brukervennlighet til beslutningstakere 

o Legge til rette for at data blir lett tilgjengelig 

• Spørre målgruppene; Hvilke data er det behov for? Skille mellom de som 

leverer og de som tar imot  

 

3. Felles kunnskapsportal 

Gunnar O. Lindaas og Børje Michaelsen - Agder fylkeskommune gikk innledningsvis 

igjennom blant annet bakgrunn, målsetning, aktuelle oppfølgingspunkter, 

overordnede føringer og noen forslag til hvordan strukturere nettsidene (inkl. forslag 

til temainndeling). Som et aktuelt eksempel på struktur ble det vist hvordan Innlandet 

har utformet sin kunnskapsportal.  

Noen av tilbakemeldingene: 

• Kan det være en ide å organisere portalen etter bærekraftsmålene? 

o Eller, organisere etter tema, begge deler ble framhevet 

o Evt. etter tema og tagge bærekraftsmålene 

• Sjekke ut utforming/organisering med referansegruppe(r) 

• Innlandsstatistikk.no hadde et brukervennlig oppsett 

• Struktur på felles kunnskapsportal må diskuteres mer i detalj i eget møte 

 

Hvem vil bidra hvor? 

• Lister (Svein Vangen); Referansegruppe 

• KS (Odd Joar); vil koordinere seg, melder tilbake 

• Statsforvalteren (Ole Magnus); Bidrar der det er behov 

• Statens hus; Referansegruppe, bidra innledningsvis. Har midler å bidra med 

• Forskningsrådet (Tor Borgar); Bidrar gjerne i arbeidsgruppe 

• NAV (Håvard): Må høre internt, vil gjerne bidra; legge ut rapporter og 

publiseringer (arbeidsgruppe eller referansegruppe?) 

 

4. Eventuelt 

Agder fylkeskommune foreslo å gjennomføre en fagsamling vinter/vår som gikk i 

dybden på kunnskapsgrunnlag. Analyse nettverket er en viktig samarbeidspart i et 

slikt arrangement.  



 

• Forslag om å sjekke ut med kommunene på Agder hva som 

savnes/etterspørres av statistikk/kunnskapsgrunnlag. Et alternativ er å sende 

ut Questback undersøkelse. 

 

5. Oppfølgingspunkter fra møtet 

• Mandat oppdateres med utgangspunkt i tilbakemeldingene i møtet. Ønskelig 

at alle går gjennom oppdatert mandat og skriver inn evt. kommentarer før 

endelig mandat sendes til godkjenning hos Kommunedirektørutvalget (KDU). 

Sette en kort frist for tilbakemeldinger. 

 

• Positiv stemning for å bidra inn i arbeidet med å etablere felles 

kunnskapsportal. Det må avklares hvordan hver enkelt aktør best kan bidra 

inn i arbeidet. 

o Analyse avdelingen sender innkalling til arbeidsmøte i oktober hvor enn 

diskuterer og blir enige om struktur på felles kunnskapsportal.  Alle som 

deltok i dette møtet vil bli invitert.  

o Når strukturen er besluttet sendes bestilling til Acos (ekstern leverandør av 

nettsider). 

o Henvendelse er allerede sendt av Agder fylkeskommune til Acos for 

å få et foreløpig estimat på kostnader ved å utvikle tilpassede 

nettsider. 

 

• Agder fylkeskommune ved analyse avdelingen tar initiativ til videre prosess for 

planlegging av fagsamling kunnskapsgrunnlag. 

 

• Sjekke ut med kommunene på Agder hva som savnes/etterspørres av 

statistikk/kunnskapsgrunnlag.  

o Et alternativ er å sende ut Questback undersøkelse. 

 

 

 

 

 


