Ny styringsmodell – 9 eierkommuner
• Mange utfordringer

• 120 IT-systemer totalt. 33 innen teknisk sektor, herav 10 hovedsystemer
• Behov for koordinering og samhandling mellom eierkommuner
• Viktig å definere strategisk retning og tydeliggjøre veivalg

• Forventninger
•
•
•
•

vi skal samarbeide, være mest mulig like på systemsiden
vi skal hente ut gevinster
jobbe smartere
levere gode innbyggertjenester

Bakgrunnen for dette er Strategisamlingen i IKT Agder hvor ulike styringsmodeller ble diskutert og de
erfaringer vi har med forvaltingen av administrative systemer. Ved å ha en forvaltningsansvarlig for
hver av de 4 sektorer kan arbeidet organiseres på følgende måte.

Forvaltningsansvarlig for en sektor vil koordinere alt forvaltningsrelatert arbeid innen sin sektor og sikre
at vi får mest mulig ut av de innkjøpte fagapplikasjoner. Sentralt i dette arbeidet vil være å tilstrebe like
arbeidsprosesser for å sikre like systemer for å kunne ta ut gevinster.

Status etablering av styringsgrupper – forvalting og prosjekt
• HLF er nå styringsgruppe for Helse (ble behandlet 28.09), må sikre at
AAFK er representert (tannhelse og oppgaver ifm ny regionsreform)

• Østre Agder oppvekstforum ønsker å være styringsgruppe for
Oppvekst (skole og barnehage) (ble behandlet 28.08, AAFK må kobles
på oppvekstforumet når de fungerer som styringsgruppe).
•

Pedagogisk programvare holdes utenfor denne styringsmodell

•

Det må avklares om Kulturtjenester også inngår her. (Kulturskolen, bibliotek)

• Rådmannsmøte besluttet 15.08 at det etableres et teknisk
forum og at dette bla vil fungere som styringsgruppe for
tekniske systemer. Konstituerende møte 12.10.
• Eksisterende styringsgruppe Adm systemer er besluttet utvidet
med representanter fra Øst-kommunene.
•

1 fra Risør

•

1 fra Tvedestrand

•

1 fra Gjerstad, Vegårshei og Åmli

Kostander
Personalkostnaden til nye forvaltningsansvarlige blir dekket
gjennom ledige stillingshjemler i IKT Agder.

Forvaltningsansvarlig - Rollebeskrivelse Helse
Forankret i forvaltningsgrupper og i fagutvalget e-helse
•

Samordne IT-relaterte aktiviteter innen Helse på tvers av eierkommuner

•

Koordinere IT-relatert samhandling på tvers av sektorene helse, adm, oppvekst og kommunalteknisk

•

I samarbeid med kommunene utarbeide og ajourhold en oversikt over alle IT- verktøy som benyttes innen sektoren

•

Bidra til innføring av felles IT-løsninger og like arbeidsprosesser

•

Tilrettelegge for kompetanseheving på gjeldene IT-verktøy innen egen sektor

•

Være rådgiver på IT-relaterte spørsmål

•

Ansvar for økonomi i forhold til eget budsjett i IKT-Agder

•

Overordnet ansvar for å koordinere anskaffelser av IT-systemer eller oppgraderinger på helse og omsorgsfeltet

•

Merkantilt ansvarlig overfor leverandører av IT-systemer, leverandøroppfølging iht kontrakt

•

Forberede saker til HLF som styringsgruppe for IKT-løsninger, i samråd med samhandlingskoordinator

•

Være bindeledd mellom HLF, forvaltningsgruppene og IKT Agder

•

Delta og bidra i forvaltningsgruppemøter (referent)

•

Delta i utvidet ledergruppe i IKT Agder

•

Arbeide for gevinstrealisering ved bruk av digitale løsninger i helse og omsorgssektoren

Teknisk forum som styringsgruppe
• Forvaltningsansvarlig melder inn saker til beslutning fra
forvaltningsgruppene.
• Forvaltningsansvarlig fremlegger status fra forvaltning og
eventuelle prosjekter.
• IKT Agder deltar i Styringsgruppen
• Tonny Morewood, Avdelingsleder Teknologi

• Representant fra AAFK må delta på saker som gjelder dem.
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Videre arbeid
• Beslutte at Østre Agder Tekniske forum er styringsgruppe for Tekniske systemer
• Utarbeide og forankre rollebeskrivelse forvaltningsansvarlig for Tekniske systemer
• Vi samler eksisterende forvaltningsgrupper for å utarbeide rollebeskrivelse og sikre forankring.
• Legger frem rollebeskrivelsen for godkjenning i styringsgruppen

• Utlyse og ansette forvaltningsansvarlig
• Etablere egnede forvaltningsgrupper

• Forvaltningsansvarlig gjør dette i samarbeid med forvaltning og styringsgruppen

• Iverksette forvaltning og samhandling på tvers av eierkommuner

