
Østre Agder-samarbeidet | www.ostreagder.no 

Møtereferat 

 

 

 

 

 

Fagutvalg for Digitalisering 

Referent  Sted  Tid   

Hamsa Ganic, forvaltning IKT Agder   
Christina B. Berntsen, innovasjon Østre 

Agder interkommunale politiske råd  

Teamsmøte  16.april 2021  
Kl. 09.00- 14.20  

  
Til stede  

Møteleder: Jan Øyvind Evensen- Arendal.  
Til stede: Linda Nenitta Aasvoll-Vegårshei, Silje Bjerkås USHT Øst, Camilla Ordahl Sunde- Gjerstad, 
Ståle Sjaavåg- Risør, Erlend Kyland Faanes- Grimstad, Kristine Kvamme- Tvedestrand, Tore 
Sivertsen-Arendal, Åse Namsvatn Bjørkholt -Åmli, Hege Irene Bjerkeseth – Tvedestrand, Rune 
Olsen- Arendal, Bjørn Torgeir Larsen- Froland, Christian Torbjørnsen IKT Agder, Wenche Moland- 
Arendal (Observatør sak 56/21), Ole Jørgen Etholm, Østre Agder IKT (observatør sak 56/21) 
Forfall: Anita Skogrand Knack, Tannhelse- Fylket 

 

53/21 

 

Referat godkjent.  
Saksliste godkjent, ekstra sak 62/21 Porteføljestyring 2.0. 

Jan Øyvind 
Evensen 

54/21 

 

Informasjon fra forvaltning 
Referat: Orientering om status prosjekter og tiltak innen IKT forvaltning helse og 
velferd. Se egen presentasjon. 
Lagringsinstruks for IKT-samarbeidet – legges ut på Teamet til Fagutvalget. 
Oppdatering fra faggruppene – se egen presentasjon. 
Oppfølgingssak, status sak 52/21 – se egen presentasjon. 

 

Hamsa 
Ganic 

55/21 

 

Informasjon fra personvernombud 
Kort presentasjon av personvernombud som er en tjeneste for alle Østre Agder 
kommunene. Kort orientering om GDPR, og nye lovpålagte oppgaver som gjør det 
målbart ved tilsyn om kommunene overholder pliktene i loven.  

Marte 
Aartun 

56/21 

 

Responssenter, ny kostnadsmodell. Saksfremlegg.  
 
Kommunene drøftet saken, og de to forslagene til vedtak/anbefaling fra fagutvalg 
for Digitalisering. Med utgangspunkt i drøfting ble besluttet å utarbeide et 3. 
forslag, som alle kommunenes representanter på forespørsel støttet. 
 
Vedtak: Fagutvalg for Digitalisering anbefaler; 
Samarbeidskommunene ber vertskommunen om tid, slik at de kan få anledning til å 
vurdere de endrede økonomiske premissene for deltakelse i responssenteret. 

Christina B. 
Berntsen/ 
alle 
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Herunder ber kommunene om en om dialog med vertskommunen omkring 
kostnadsdrivende faktorer som bidrar til at kostnaden ved å benytte tilbudet 
ligger vesentlig høyere enn nivå for kjøp av tjenesten i det kommersielle markedet.  

 
Østre Agder- kommunene vurderer de foreslåtte endringer som utfordrende. Både 
knyttet til vesentlig økte økonomiske forpliktelser for samarbeidskommunene og 
knyttet til tallet på alarmer som brukere av tjenesten forventes å benytte. Antall 
trykk bør ikke vektlegges som en bærende kostnadsfaktor. 

 
Kommunene i Østre Agder-samarbeidet erkjenner den betydelige verdien som har 
ligget i et regionalt samarbeid over hele Agder om anskaffelser av velferdsteknologi 
som etableringen av felles responssenter inngikk i. Kommunene ønsker derfor mer 
tid for å kunne vurdere løsninger som kan bidra til videre samarbeid 
om responssenteret.  

57/21 

 

Informasjon fra kommunekontakt IKT Agder 
Kommunekontaktens rolle. Hvordan melde saker inn til IKT Agder. IKT Agders 
forhold til informasjonssikkerhet.  
Referat – orientering om kommunekontaktens rolle og hvordan denne kan bistå 
kommunene. Gjennomgang av kontaktpunkter til IKT Agder – hvordan saker 
meldes til IKT – Brukerstøtte primært kontaktpunkt. Innspill fra Fagutvalget at det 
til tider er lang responstid på innmeldte saker. Se for øvrig egen presentasjon. 

Thomas 
Henriksen 
IKT Agder 

58/21 

 

Masteroppgave «Bo lengre hjemme med AI» 
Presentasjon, oppgave våren 2020.  Oppgaven kan leses her 
https://hdl.handle.net/11250/2684015  
 

Thomas 
Henriksen/ 
Christina B. 
Berntsen 

59/21 

 

Digitale tavler, hva er nytt? Informasjon fra Lillesand kommune, som jobber med et 
anbud. Camilla orienterte kort om status for digitale tavler i vårt samarbeid. 
Fagutvalget ønsker å bli holdt orientert. 

Geir Odmar 
Heldal/ 
Camilla 
Sunde 
Ordahl/Alle 

60/21 

 

Akson, orientering om status. Nå er Akson todelt, hvor KS og direktoratet for e-
helse har hvert sitt ansvar. KS ansvar for journal, som vil kalles FKJ. Det vil bli 
utarbeidet et beslutningsgrunnlag for kommunene med ønske om 55% tilslutning. 
Dette vil bli sendt ut juni 2022.  Hver kommune har kontaktpersoner til Akson. 
Disse ble bekreftet bortsett fra Vegårshei. Sekretariat følger opp. Webinarkjede: 
alle anbefales å delta. 

Opptak av webinar 25.03.2021; 
https://ksiskyenmy.sharepoint.com/:v:/g/personal/tonje_torsgard_ks_no/EQqtPk
m-3idEqeirudQCNvUBbEZtUdDxxNd55sA3_IqCYA?e=GdLh9b  Neste webinar 
29.04.2021, påmelding akson@ks.no 

Tore 
Sivertsen 

61/21 

 

Informasjon fra digitaliseringsrådgiver. Orientering fra AU RKG, AU 
Samarbeidsutvalg og pågående saker. 

Christina B. 
Berntsen 

62/21 Porteføljestyring 2.0. Etablering av porteføljekontor i IKT Agder.  

Referat: Porteføljestyring er en metode for utvelgelse, prioritering og kontroll av 
prosjekter mot strategiske mål, beslutte og realisere, og skape de endringene som 
er ønskelig. Porteføljekontoret og porteføljestyring skal være en måte å melde inn 
tiltak og behov fra sektorene og se helheten av dette i lys av prioriteringer og 
ressursstyring av menneskelige ressurser. Østre Agder samarbeidet og IKT Agder 
samarbeidet står i et veldig komplekst behovsbilde og initiativ, nasjonalt, regionalt 
og lokalt.  

Tone 
Merethe 
Mikalsen, 
IKT Agder 
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IKT Agder vil orientere sektorene i april 21 om ny 2.0 modell (under arbeid).  
Eiersamling for IKT Agder i mai/juni 21 hvor dette trolig vil besluttes. 


