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Fagutvalg for digitalisering. 

Referent Sted Tid  

Hamsa Ganic, forvaltning IKT Agder  
Christina Bjørke Berntsen, innovasjon 

Østre Agder IKP 

Teamsmøte 5. mars 2021 
Kl. 09.00- 14.15 

 

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,  
Bjørn Torgeir Larsen- Froland, Christian Torbjørnsen IKT Agder 
Forfall: Åse Namsvatn Bjørkholt -Åmli 

 

Saksnr.  Tema Ansvar 

39/21 Saksliste 
 
Anbefalt vedtak: Saksliste godkjennes  

Jan Øyvind 
Evensen 

40/21 Godkjennelse referat 
 
Anbefalt vedtak: Referat godkjennes 

Jan Øyvind 
Evensen 

41/21 

 

Prosjekt og tiltaksoversikt, forvaltning. Drøftingssak. 
Orientering i etterkant av møte i styringsgruppe IKT Forvaltning helse, 
velferd og levekår. Styringsgruppa etterlyser en tydeliggjøring rundt 
prioriterte tiltak og prosjekter; hva krever de ulike aktiviteter av 
tid/ressurser? Endelig prioritering gjøres av styringsgruppa. Det vises 
bl.a. til AKSON og Innovasjonspartnerskapet som prosesser som krever 
mye ressurser i kommunene. Fagutvalget utfordres rundt hvordan 
prioriteringer kan gjøres og tydeliggjøres på en bedre måte.  Innspill fra 
Fagutvalget:  

 AKSON er foreløpig i stor grad uavklart på flere områder og er 
således ikke noe som på nåværende tidspunkt er særlig 
ressurskrevende i kommunene. 

 Det etterlyses hyppigere gjennomgang av tiltaks- og 
prosjektoversikten (foreslått kort status i hvert fagutvalgsmøte) 
– for å få et større eierskap til oversikten og å til enhver tid være 
orientert ift status og videre prioriteringer 

Hamsa 
Ganic/alle  

42/21 

 

Informasjon fra forvaltning 
-Orienteringssaker 
Statusgjennomgang fra faggruppene i forvaltning. Se egen presentasjon. 
-Budsjett  
Orientering om budsjett i forvaltningen. Hver sektor innen forvaltning 
har eget investeringsbudsjett for felles tiltak i samarbeidet. Disse 
midlene disponeres av styringsgruppene. De respektive 
forvaltningsgruppene (dvs Fagutvalget innen forvaltning for helse og 
velferd) kan iverksette mindre initiativ/tiltak i samarbeidet opptil 100’ 

Hamsa 
Ganic 
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uten at dette må behandles videre i styringsgruppa. Se egen 
presentasjon. 

43/21 

 

Meldingsvalidator. Sak fra OSS IKT Forum 
Kort orientering. Rutiner bør sees på av fagutvalget. 
 Referat: Kort orientering fra Tore Sivertsen. Foreslår å ta videre 
drøfting i faggruppe for helse og omsorg.  
 

Tore 
Sivertsen/ 
Bjørn 
Torgeir 
Larsen/Alle 

44/21 

 

Digi HOT – orientering fra pilotprosjektet i Arendal 
Informasjonsflyt og søknader går lettere. Hvilken som helst kommune 
kan begynne. Må ha tilgang i Altinn.  
 

Jan Øyvind 
Evensen 

45/21 

 

Informasjon fra innovasjon 
-Saker utvalg 
AU RKG 

 Ressursstyringssystem, anbud Østre Agder/IKT Agder. 

 Bemanningsløsningssystem knyttet til AI, i regi av Trondheim 
kommune, VNNOR og Norwegian Health Tech. Forespørsel om 
flere kommuner ønsker å delta. Predikering av sykefravær i 
Trondheim kommune, Bo og aktivitetssenter. Gode resultater. 

AU Samarbeidsutvalg:  

 1. oppstartsmøte. Responssenteret har gått med underskudd. 
Samarbeidskommuner har fått i oppgave å vurdere ulike 
betalingsmodeller for å dekke underskudd. Flere Østre Agder 
kommuner har høyt forbruk, som regnes ut fra antall trykk. 

HLF 

 Ny leder og nestleder Fagutvalg for Digitalisering; HLF støtter 
fagutvalgets vedtak. 

 Et digitalt Agder: HLF anbefaler Åse Hobbesland og Laila Nylund 
(vara) 

 AU Samarbeidsutvalg: HLF støtter Fagutvalg for Digitaliserings 
anbefaling. Digitaliseringsrådgiver blir felles representant for 
Østre Agder regionen. 

-Orienteringssaker 

 Månedsbrev 

Christina B 
Berntsen 

46/21 

 

 

Seniorprosjektet. Orientering. Prosjektleder ønsker innspill. 
IKT Senior Agder. Hjemmeboende seniorer. Opparbeide samarbeid med 
pensjonistforbundet og frivilligsentraler. Nettbrett, smartbrett og PC,- 
og videokonsultasjon. 1 årig prosjekt, - USHT øst og vest. Tidlig 
oppstartsfase. Brukerperspektivet dekkes, med en representant. 
Kontakt med eldreråd i Arendal 

Silje Marie 
Jensen, 
prosjektled
er  

47/21 

 

SOVA 2021 – oppsummering 

Hva bør vi ta med oss videre? Løs samtale. 
 
 

Alle 

48/21 

 

Medlemslister og møtestruktur.  
Innspill;  

Jan Øyvind 
Evensen 
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 Lange møter, ønske om oftere og kortere møter. Mer flyt i møtene når 
vi kan sitte sammen. Folk blir fort opptatt med annet/avbrutt. Pandemi 
tar mye av ressursene. Heldagssamling digitalt er krevende. Kamera kan 
være på når en presenterer, og gjerne ellers. 

49/21 

 

Virksomhetsplan 2021. Drøfting. Sak til HLF. Del 3,- Digitalisering.  
Ønskelig med workshop i slutten av april, tema virksomhetsplan. Behov 
for forankring, og sammenstilling forvaltning/innovasjons tiltaksliste. 
Viktig med lett oversikt. Skille mellom «programvare» og «gjøre» jobb. 
Lage «like» lister for ulike år. Ønskelig også med en workshop i Q4 hvor 
en evaluerer VP 2021 og ser på VP 2021. 

Alle/ 
Christina B 
Berntsen 

50/21 

 

UiA – offentlig ph.d. Kort presentasjon. Svar på spørsmål fra 
kommuner. Ønskelig med Innspill/ideer til forskning 
Mange ulike samarbeidsparter/fakultet. Viktig for UIA/student å finne 
riktig fokus sammen med kommuner. 
 

Margunn 
Aarnestad 
UIA 

51/20  

 

Status koronavaksinasjon 
Kort orientering fra kommunene. 

Alle 

52/21 

 

Eventuelt; 
Korona situasjon.  
Orientering fra enkelte kommuner. Utfordring fra Grimstad og Risør i 
forhold til deling av helseopplysninger for ansatte. Hvordan gjøre dette 
på en sikker måte?  Viktig med en løsning raskt. Er sendt mail om dette 
til forvaltningsansvarlig og Christian IKT tidligere. Viktig med en 
avklaring og rask løsning. Innspill om lovers rangordning. 
 
Beslutning: Fagutvalget kontakter IKT Agder og Personvernombud.  

Erlend 
Kylland 
Faanes/alle 

   


