
 

MANDAT OG ORGANISERING 

Fagutvalg for digitalisering Østre Agder Regionråd  

 

Målsetting 

Fagutvalg for digitalisering innen helse, omsorg og levekår i Østre Agder 

regionråd (heretter «fagutvalget») skal bidra til at medlemskommunene i 

fellesskap utnytter mulighetene som følger av digitalisering, nyskaping og 

gevinstrealisering i sektoren. Fagutvalget skal bidra til erfaringsutveksling og 

optimal bruk og forvaltning av felles digitale løsninger i medlemskommunene.  

 

Organisering  

Fagutvalget er en rådgivende gruppe for «Helse- og omsorgslederforum Østre 

Agder regionråd» og for Styringsgruppe IKT forvaltning helse og velferd. 

 

Fagutvalget består av ressurspersoner innen IKT/funksjonelt systemansvarlig 

fra hver av medlemskommunene i Østre Agder regionråd og tekniske 

ressurspersoner fra IKT Agder. I tillegg deltar en representant fra fagforbundet 

og koordinator for KS kompetansenettverk e-helse (KS e-Komp).  

 

Fagutvalget ledes av en valgt leder fra medlemskommunene. Leder sitter 2 år 

av gangen.  

 

Sekretær for utvalget er e-helse og velferdsteknologi koordinator for 

innovasjon. Forvaltningsansvarlig IKT helse er sekretær for forvaltning. 

 

Leder av fagutvalget, e-helse og velferdsteknologi koordinator og 

forvaltningsansvarlig IKT helse skal sammen forberede møtene i utvalget.  

 

Mandat innovasjon 

 Være rådgiver for Helse- og omsorgslederforum og andre 

styrende organ i Østre Agder for fagområdet digitalisering1 

innenfor helse, omsorg og levekår.  

 Være oppdatert på kommunale og nasjonale strategier og 

satsingsområder.  

 Initiere prosjekter som bidrar til økt digitalisering og bedre 

tjenester for kommunenes innbyggerne. Prosjekter hvor to eller 

flere kommuner blir involvert er høyeste prioritet.    

 Bidra til fagutvikling og kompetansebygging i digitalisering innen 

helse- og levekår 

                                                           
1 Begrepet digitalisering brukes om konvertering av analoge data til digitale data og innføring av digital 
teknologi som effektiviserer prosesser med mål om bedre og mer effektive tjenester for brukerne. Digitalisering 
omhandler også å ta i bruk datatekniske metoder og verktøy for å erstatte eller effektivisere manuelle eller 
fysiske oppgaver.  



 

 Være bindeledd mellom ulike forskningsmiljøer og kommunene, 

med særlig vekt på å fremme dialog og samarbeid med 

Universitetet i Agder og Utviklingssenter for sykehjem og 

hjemmetjenester i Aust- Agder.  

 Foreslå deltakere fra Østre Agder til fast opprettede strategiske 

arenaer og ad-hoc grupper innenfor arbeidsfeltet, og være 

kontaktpunkt mot nasjonale fagmiljøer 

Mandat forvaltning  

 Sørge for erfaringsutveksling og optimal bruk av felles løsninger 

 Konsolidere rutiner og oppsett 

 Samarbeide rundt opplæring og kompetansebygging 

 Samordne kommunikasjon med leverandører 

 Gjennomføre mindre oppgraderinger og modulimplementeringer 

 Vurdere behov for og eventuelt anbefale til HLF nye versjoner/ 
fagsystemer (felles anskaffelser) 

 Vurdere og anbefale til HLF samarbeid om funksjonell 

brukerstøtte/funksjonelt systemansvar 

 

Aktivitet og møtestruktur 

Møteaktiviteten i fagutvalget styres etter behov fra medlemmene, men 

minimumsaktiviteten skal være tre møter per halvår. Det utarbeides årsrapport 

for utvalget.  

 

Møtene skal inneholde behovsprioriterte saker for medlemmene.  

 

Møtene ivaretar to faglige områder:    

 Del 1) Fagutvalg for digitalisering helse, omsorg og levekår 

 Del 2) IKT Agder forvaltning, helse 

 

Finansiering 

Alle tiltak som fagutvalget anbefaler overfor HLF og som innebærer bruk av 

kommunal arbeidskraft eller forutsetter kommunale bidrag ut over 

medlemskontingenten, forutsetter vedtak i den enkelte deltakende kommune 

på grunnlag av innstilling fra Styret i Østre Agder.  

 

 

 
 


