
Bekreftelse på gjennomførte pålegg – X kommune 

 

Det vises til Datatilsynets brev av 24.08.2022, referansenr. (sett inn) hvor 

kommunen mottok vedtak om irettesettelse og pålegg for brudd på 

personvernforordningens artikkel 5 nr. 1, bokstav f, artikkel 5 nr. 2, artikkel 24 

og 32.  

 

Vedtaket er tatt til etterretning og X kommune har med utgangspunkt i vedtaket 

gjennomført nødvendige tiltak i henhold til vedtak om pålegg i Datatilsynets 

brev, punkt 2.2. 

 

Kommunen har siden brevet ble mottatt arbeidet selvstendig, men koordinert 

med de øvrige kommunene som mottok tilsvarende pålegg. Internkontrollsystem 

for informasjonssikkerhet og personvern er revidert og supplert. ROS analyse 

etter personvernforordningen for IKT-samarbeidet er gjennomført og kommunen 

aksepterer den gjeldende restrisiko.  

 

Kommunen har i tillegg deltatt i et koordinert arbeid med å gjennomgå og 

revidere de felles styringsdokumentene som gjelder for IKT-samarbeidet. Her 

gjenstår formalisering i aktuelle besluttende interkommunale organ og styrer i 

tråd med egne møteplaner. Dette henger sammen revisjon av eierstrategi for IKT 

Agder IKS og det legges vekt på sikring av ansvarsforhold i tråd med 

lovgivningen, vedtak og pålegg. Endringene vil snarlig bli formalisert og 

implementert i samarbeidet.  

 

Kommunen vil fortsette å videreutvikle internkontroll og styring i egen 

organisasjon. Tydelig ansvarsforhold vil være et fokus i videreutviklingen av IKT-

samarbeidet.   

 



Endringer i styrende dokumenter for IKT Agder samarbeidet 
Følgende endringer var ønsket etter gjennomgangen av styrende dokument. Info under er hentet fra 

e-poster sendt ut til ansvarlige for dokumentene. For eierstrategi henviser side / punkt til slik denne 

var i versjon 7. 

Forvaltningshåndbok, inkludert tilhørende mandat for styringsgrupper og 

porteføljeråd. 
Her ønsker vi at det blir gjennomført en grundig revisjon av hele forvaltningshåndboken og de 

tilhørende mandatene. Denne kan gjennomføres når eierstrategi er ferdig utarbeidet og vedtatt. I 

dette arbeidet er det ønskelig at representant(er) fra vår arbeidsgruppe er representert for å sikre 

det som har med personvern / informasjonssikkerhet . Vi kan være behjelpelige på å se på 

sammensetning av gruppen når det nærmer seg at arbeidet skal gjennomføres.  

 

Vi har allikevel notert ned noen punkter som tas inn i dette arbeidet. 

 Deler av innholdet i dagens løsning stemmer ikke helt med andre styrende dokumenter. Eks 
2.4 «Hvem bestemmer i forvaltningsorganisasjonen» hvor myndighet ikke er korrekt. Dette 
må oppdateres og være korrekt.  

 Gjennomgangen må gå gjennom og tydeliggjøre roller og mandat.  

 Være tydelig på at forvaltningsorganisasjonen er rådgivende og koordinerende men ikke 
treffer beslutninger.   

 Det er ønskelig at den inkluderer rutiner for håndtering av ROS / DPIA analyser. I praksis 
rutiner for å gjennomgå om en endringer fører til endring i ROS analyse som må godkjennes 
av den enkelte kommune.       

 

Databehandleravtale. 
 Vi ønsker at det utarbeidet nye databehandleravtaler som baserer seg på standard-malene til 

DFØ. 

 Bør inneholde sikkerhetskrav basert på DFØ og KINS sitt arbeid.  

 Etablere rutiner som sikrer god håndtering av underdatabehandleravtaler hvor IKT Agder er 
kontraktspart og kommunene kun har databehandleravtale med IKT Agder IKS. 

 Ønsket struktur er: 
o Hovedavtale med IKT Agder 

 Billag pr system som inkluderer sikkerhetsnivå og andre krav for hvert 
system. 

 Endringer (instruks fra behandlingsansvarlig – kommunene) dokumenteres i 
en «endringslogg» for hvert system 

 

Eierstrategi 
Da har vi gjennomført dagens møte og gikk der blant annet gjennom eierstrategien. Vi er klar over at 

det er kommet inn mange innspill fra kommunen slik at «neste versjon» ikke vil være like den vi har 

gått gjennom så det er mulig noen av punktene under ikke er relevante lengre, men håper i tilfelle 

«essensen» i endringene blir tatt hensyn til. 

 



1. Side 6 – Standardisering og fellesløsninger for å oppnå stordriftsfordeler fra IKT Agder IKS. IKT 
Agder IKS i rollen som systemforvalter 
Eksisterende: «IKT Agder-samarbeidet skal benytte standardløsninger som hele 
kommunefellesskapet drar nytte av» 
Endres til: «IKT Agder-samarbeidet skal jobbe mot etablering av standardløsninger som hele 
kommunefellesskapet drar nytte av» 
 
Dette for å åpne for at det i enkelte unntak er åpning for at enkelte kommuner må benytte 
andre løsninger. For eksempel dersom en kommune mener løsning ikke tilfredsstiller 
informasjonssikkerhet / personvern mens de andre mener løsningen er tilfredsstillende. 
   

2. Side 6 - IKT Agder IKS i rollen som systemforvalter 
Eksisterende: «IKT Agder IKS har rollen som systemforvalter i samarbeidet og vil ha et 
overblikk over samarbeidet som helhet» 
Endres til: IKT Agder IKS skal ha god kompetanse om systemforvaltning og vil ha et overblikk 
over samarbeidet som helhet» 

3. Punkt 2.3.2 Etablere gode og sikre digitale verktøy som forbedrer kommunale tjeneste 
Her ønsker vi at det under «Aktiviteter» skal komme inn nytt punkt: «Søke sertifisering i 
henhold til ISO standard 27001 Sertifisering for informasjonssikkerhet og ISO 27701 
Håndtering av personinformasjon.  
Kan vurderes også legge «IKT Agder sertifisert i henhold til ISO 27001 og 27701» 
   

4. Punkt 3.1 Ansvarsfordeling og styringsstruktur 
Ønsker primært å fjerne styringsstruktur (organisasjonskartet) for IKT Agder samarbeidet. 
Dette vurderer vi at ikke er en naturlig del av eierstyring. Ønsker dermed et sterkere skille 
mellom behandlingsansvarlig (kommune / fylkeskommune) og databehandler (IKT Agder 
IKS). 
 
Forstår det slik at det er kommet flere innspill på dette fra andre kommuner og har derfor 
ikke gått inn på teksten som beskriver de ulike elementene i styringsstrukturen. 

5. Side 19 under Tjenesteutvikling og innovasjon 
Ønsker at det legges inn et ekstra punkt for «Personvern» 
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1. Oppsummering og konklusjon 
Et IKT samarbeid bestående av mange ulike kommuner og en fylkeskommune vil være utfordrende 

og medføre mange ulike problemstillinger og risikoer. Restrisikoene anses som akseptable for 

problemstillingene som er gjennomgått så lenge tilhørende tiltak gjennomføres. 

Flere av risikoene er også såpass alvorlige at de krever løpende oppfølging for å sikre fortsatt 

overholdelse av lovverket. Dette understreker også viktigheten i at arbeidet med 

informasjonssikkerhet og personvern er noe kommunene i IKT Agder samarbeidet må jobbe 

systematisk med også videre.   

   

2. Bakgrunn 

2.1. Sammenheng mellom IKT Agder samarbeidet og IKT Agder IKS. 
Eiernes visjon for IKT Agder samarbeidet uttrykkes gjennom slagordet «Sterke sammen». Arbeidet i 

er delt inn i to ulike strukturer gjennom IKT Agder IKS og IKT Agder samarbeidet.  

Visjonens mål for IKT Agder-samarbeidet:1 

 Enklere hverdag med gode digitale tjenester for innbyggere, ansatte og arbeidsliv på Agder 

 Etablere gode og sikre digitale verktøy som forbedrer kommunale tjenester 

 Et vellykket IKT-samarbeid som er attraktivt for ansatte og kommuner  

IKT Agder IKS er i praksis eierkommunenes viktigste verktøy for sikre oppnåelse av disse visjonene. 

Selskapet har ulike roller i IKT Agder samarbeidet og har blant annet følge de ansvar som kan påvirke 

personvern og informasjonssikkerhet: 

 Anskaffelser og leverandørstyring knyttet til fellesløsninger 

 Systemforvaltning, herunder både drifte og forvalte fagsystemer. 

 Drift og optimalisering. Innebærer hovedansvar for sikker og stabil drift og infrastruktur, 

systemforvaltning og standardisering/konsolidering av portefølje. 

Forvaltning av fagsystemer innenfor de ulike fagsystemene er organisert i en 

forvaltningsorganisasjon hvor kommunene er representert.     

I selskapsavtalen for IKT Agder IKS er følgende formål formulert i §4: 

«Selskapet skal sammen med de respektive fagmiljøene hos eierne ivareta partenes oppgaver 

knyttet til drift, service og utvikling av IKT-løsninger som understøtter partenes 

tjenesteproduksjon og forvaltning, samt være partenes IKT faglige instans innen disse 

områdene.  

Selskapet skal bidra til at partene gis økt innovasjons- og utviklingskraft. Selskapet kan levere 

tjenester til andre innenfor rammen av loven og de rammer styret fastsetter» 

For mer informasjon om IKT Agder IKS henvises det til vedtatt eierstrategi. 

 

                                                           
1 Eierstrategi IKT Agder 
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2.2. Kort historikk 
Ideen til IKT Agder som driftsselskap ble lansert i 2002 og formelt opprettet i Brønnøysundregistret  i 

2003 under navnet Agder IKT Driftssenter IKS» og bruksnavn IKT AGDER. Selskapet bestod da av fire 

parter, Aust-Agder fylkeskommune og Arendal, Grimstad og Froland kommune. Parallelt med dette 

ble det opprettet et IKT samarbeid mellom samme kommuner. Målet der var å jobbe mot like 

løsninger for å kunne ta ut effekter av felles drift og senere utvikling av tjenester. Samarbeidet ble 

styrt av representanter fra de ulike kommunene. 

Bakgrunnen for både IKT Agder IKS og IKT Agder samarbeidet er en vurdering av at kvaliteten på IKT 

arbeidet vil være høyere når vi samarbeider enn hvis hver kommune hadde stått alene. 

I 2018 ble IKT Agder samarbeidet utvidet til å også inkludere kommunene i DDØ (Den Digitale 

Østregionen). DDØ bestod på dette tidspunkt av Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Åmli og Vegårshei 

kommune. Selskapet IKT Agder IKS ble oppløst og erstattet av nytt §27 selskap. De nye kommunene 

gikk inn i den eksisterende organiseringen rundt forvaltningen av IKT systemer. 

I 2019 gitt Vennesla og Vest-Agder fylkeskommune inn som nye eiere og selskapsform ble endret 

tilbake til IKS.  Fra 2020 ble det gjennomført en fylkessammenslåing som innebar at Aust- og Vest-

Agder ble erstattet av Agder fylkeskommune.  

Ved inngangen av 2022 ble det vedtatt at kommunesamarbeidet Setesdal IKT inn i IKT Agder IKS og 

IKT Agder samarbeidet. 

Prinsippet har hele tiden vært at nye eierkommuner av IKT Agder IKS også og blir en del av IKT Agder 

samarbeidet.  

2.3. Forutsetninger 

2.3.1. Begrensninger i ROS analysen 
Dokumentet er utarbeidet som en ROS analyse av IKT Agder samarbeidet og ikke IKT Agder IKS som 

er driftsselskapet til kommunene som deltar i IKT Agder samarbeidet. Siden IKT Agder IKS i praksis 

har en sentral rolle i IKT Agder samarbeidet vil selskapet allikevel ha en viktig rolle i analysen.  

Dette dokumentet går inn på problemstillinger knyttet til personvern og informasjonssikkerhet som 

følge av å organisere store deler av IKT arbeidet i en kommune rundt et interkommunalt IKT 

samarbeid. Problemstillinger rundt andre aspekter som økonomi og utviklingstakt et ikke en del av 

vurderingene som er gjort.   

Fokus er lagt rundt større prinsipielle problemstillinger og er ikke ment å være en uttømmende 

oversikt over alle utfordringer et IKT samarbeid kan føre med seg. De innledende beskrivelsene av IKT 

Agder IKS og IKT Agder selskapet vil heller ikke dekke alle nyanser. Der det er nødvendig vil 

dokumentet gå nærere inn på disse i gjennomgangen av problemstillingene. 

Dokumentet er utarbeidet for eierkommunene i Østre Agder samarbeidet pr 2020. Det vil si Arendal, 

Grimstad, Froland, Gjerstad, Tvedestrand, Risør, Åmli og Vegårshei kommune, men ikke Agder 

fylkeskommune.     

2.4. Begreper og definisjoner 

 IKT Agder IKS – Juridisk selskap som pr nå er eid av Agder fylkeskommune, Vennesla, Arendal, 

Grimstad, Froland, Gjerstad, Tvedestrand, Risør, Åmli og Vegårshei kommune.   

 IKT Agder samarbeidet – Omkringliggende IKT samarbeid som i praksis består av 

eierkommunene i IKT Agder. Dette er organisert i en forvaltningsstruktur som ligger på siden 

av IKT Agder IKS. 
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 Setesdal IKT – Interkommunalt selskap innen IKT for kommunene Evje og Hornes, Bygland, 

Valle, Bykle og Iveland. Bykle er vertskommune for selskapet. 

 Østre Agder samarbeidet - Østre Agder-samarbeidet er et interkommunalt politisk råd 

(tidligere regionråd). Det er et formelt samarbeid for de åtte kommunene Arendal, Froland, 

Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. 

 

Østre-Agder-samarbeidet jobber for å fremme regionens interesser overfor nasjonale 

myndigheter sentralt og i Agder, samt overfor Agder fylkeskommune som regional 

utviklingsaktør på vegne av innbyggere, kommuner og næringsliv i denne del av Agder. 

Samarbeidet omfatter også drift av eksisterende interkommunale samarbeid og til etablering 

av nye fellesløsninger når to eller flere samarbeidskommuner finner dette hensiktsmessig.  

 Forvaltningen i IKT Agder samarbeidet også kalt systemforvaltningen: Består av et 

porteføljeråd med fire ulke styringsgrupper som er inndelt på fagområder. Hvert område har 

en forvaltningsansvarlig ansatt i IKT Agder IKS og består av ulike forvaltningsgrupper ledet av 

representanter fra kommunene. 

 ROS analyse: ROS-analyse står for risiko- og sårbarhetsanalyse. Hensikten med risikoanalyse 

er å identifisere trusler for derved å kunne sette inn forebyggende tiltak og nødvendig 

beredskap. 2 

 DPIA: En vurdering av personvernkonsekvenser (Data Protection Impact Assessment - DPIA) 

skal sikre at personvernet til de som er registrert i løsningen ivaretas. Dette er en plikt etter 

personvernregelverket.3 

 Representantskap Øverste styrende organ i IKT Agder IKS. Består av representanter fra alle 

eierkommunen av IKT Agder IKS.  

3. Problemstillinger 

3.1. Beslutningsmyndighet ikke plassert i kommunene / vanskelig for kommune å påvirke 

prosjekt / forvaltning 
IKT Agder samarbeidet er organisert etter demokratiske prinsipper hvor alle eierne delta på lik linje 

og har en stemmer i eventuelle avstemninger. I så stor grad som mulig er det ønskelig å oppnå 

enstemmighet rundt beslutninger.  

I praksis er det ikke være mulig eller praktisk gjennomførbart for alle deltakende kommuner å delta i 

alle deler av forvaltningen. Dette innebærer at mange kommuner vil være representert via andre 

kommuner i prosjekter og deler av forvaltningen.  

Risiko 

Vi risikerer at kommunene ikke selv bestemmer rammene for et prosjekt eller hvordan fagsystemer 

forvaltes. Dette kan føre til at kommunene selv ikke bestemmer behandlingen av personopplysninger 

for egne fagsystemer og vi risikerer felles forvaltningsansvar. 

Vurdering:  

Det er essensielt at oppdragsbeskrivelser, anbudsdokumenter og større avgjørelser forankres og 

godkjennes i alle aktuelle kommuner før gjennomføring.   

                                                           
2 https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/alle-
verktoy/ros-analyse/ 
 
3 https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/vurdere-
personvernkonsekvenser/vurdering-av-personvernkonsekvenser/  

https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/alle-verktoy/ros-analyse/
https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/alle-verktoy/ros-analyse/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/vurdere-personvernkonsekvenser/vurdering-av-personvernkonsekvenser/
https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/virksomhetenes-plikter/vurdere-personvernkonsekvenser/vurdering-av-personvernkonsekvenser/
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Tiltak: 

 Tydeliggjøre beslutningsveier i både systemforvaltning og prosjektmetodikk.  

 Alle prosjekter skal gjennomføre ROS analyse og vurdere DPIA for å sikre godt 

beslutningsgrunnlag og at kommunene er i stand til å gjøre selvstendige vurderinger av 

kartlagte risiko. Vurderingene skal godkjennes og forankres i alle involverte kommuner før et 

prosjekt eller kan igangsettes. Uenighet rundt risikoer og risikoreduserende tiltak kan løftes 

til representantskap dersom nødvendig. 

 Ved større endringer i eksisterende fagsystemer skal det vurderes om ny ROS og eller DPIA 

skal gjennomføres tilsvarende ved gjennomføring av prosjekter eller om eksisterende 

dokumenter må oppdateres.   

 Systemforvaltningen og tilhørende faggrupper ledes av representanter fra fagfelt i 

kommunen. 

 Gjennomgang av alle styrende dokumenter for å sikre samsvar med gjeldende lovverk.  

Vurdering av restrisiko: 

Ved gjennomføring av aktuelle tiltak vurderes risiko som akseptabel. Det er allikevel viktig å sikre at 

kommunene ikke på et senere tidspunkt risikerer å miste beslutningsmyndighet.  

  

3.2. Uklart ansvar mellom kommunen, IKT Agder samarbeidet, systemforvaltning og IKT 

Agder IKS.  
Organiseringen rundt IKT Agder samarbeidet er komplisert og inkluderer mange kommuner av ulik 

størrelse, en fylkeskommune med ulik organisering. Dette gjør også at eierne har mulighet til, og 

ønske om, involvering på ulike nivåer. Fare for ulik forventing til hva kommunen selv må gjøre og hva 

som kan og blir utført i IKT Agder IKS og systemforvaltningen.      

Risiko 

Uklar oppgavefordeling og ansvarsforhold mellom de ulike delene av IKT Agder samarbeidet. I praksis 

kommunen, Systemforvaltning og IKT Agder IKS. Kommunen kan feilaktig tro at oppgaver i praksis er 

delegert ut av kommunen.    

Vurdering: Viktig at alle samarbeidskommunene sitter med samme forståelse av lovverket og hvilke 

oppgaver som kan delegeres til IKT Agder eller forvaltningen og hvilke som må utføres av 

kommunene selv. 

Tiltak 

 Gjennomgang av styrende dokumenter i IKT Agder samarbeidet for å tydeliggjøre 

ansvarsforhold rundt utførende deler av punkter knyttet til informasjonssikkerhet og 

personvern.  

 Tydeliggjøre kommunens selvstendige ansvar knyttet til informasjonssikkerhet og 

personvern. 

 Holde høyt fokus på tydelighet i det videre arbeidet i IKT Agder samarbeidet. 

 Gjennomgang av kommunenes ansvar som tema i møte i kommunedirektørforum.      

Vurdering av restrisiko: 

Ved gjennomføring av aktuelle tiltak vurderes risiko som akseptabel. Det er allikevel viktig å sikre at 

kommunene ikke på et senere tidspunkt risikerer å miste beslutningsmyndighet. 
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Viktig at prinsippene rundt kommunenes ansvar rundt informasjonssikkerhet og personvern 

gjennomgås med jevne mellomrom. 

 

3.3. Oppfølging av leverandører og kontrakter 
Systemansvarlige har ansvar for den daglig oppfølging av kontrakter sammen med 

innkjøpsansvarlige. Dette prinsippet gjelder både i kommunene og IKT Agder samarbeidet. For større 

fellessystemer (Sak og arkiv og HR system) er det ansatt forvaltningsansvarlige i IKT Agder IKS. For 

andre fellessystemer ligger dette i fellesforvaltningen. Bakgrunnen for dette er å profesjonalisere og 

sikre standardisering i løsningene i så stor grad som mulig. 

Løsninger hvor kommunen selv er kontraktspart og følger opp leverandør omfattes ikke av denne 

ROS analyse.        

Risiko 

 Ikke alle kommuner vil være direkte involvert i de ulike forvaltningsgruppene og eventuelle 

faggrupper og vil dermed ikke være like involvert i oppfølging av leverandør og eventuelle 

kontrakter. Faren er da at kommunene mangler eierskap til kontrakter og at feil og mangler 

ikke følges opp godt nok.  

 Ved endringer i konfigurasjon og oppsett kan endringer innføres uten at den enkelte 

kommune har gjort en selvstendig vurdering rundt eventuelle følger knyttet til 

informasjonssikkerhet og personvern.      

Vurdering: 

Selv som IKT Agder samarbeidet i praksis baserer seg på at beslutninger tas i felleskap og «på vegne 

av hverandre» har kommunene selv ansvar for egen informasjonssikkerhet og personvern. 

Forvaltningsorganisasjonen har myndighet til å ta beslutninger rundt konfigurering, oppgraderinger 

etc. som ikke påvirker informasjonssikkerhet og personvern uten å måtte få dette godkjent av hver 

enkelt kommune.  

Tiltak 

 Kommuner som ikke er representert i forvaltningen må informeres om viktige endringer. 

 Der IKT Agder IKS er kontraktspart i en avtale bygger en struktur hvor IKT Agder har hoved-

databehandleravtale med leverandør. Kommunen har så en databehandleravtale med IKT 

Agder IKS med billag pr system. Endringer (instruks fra kommunene) skal så dokumenteres i 

logg. 

 Ved større endinger eller oppgraderinger skal det vurderes om det må gjennomføres ny eller 

revidere eksisterende ROS eller DPIA. Ved endinger skal dette godkjennes av den enkelte 

kommune. 

Vurdering av restrisiko: 

Ved gjennomføring av aktuelle tiltak vurderes risiko som akseptabel. 
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3.4. Arbeidet med personvern og informasjonssikkerhet overlates til IKT Agder IKS eller 

IKT Agder samarbeidet. 
En av bakgrunnene for opprettelsen av IKT Agder samarbeidet og IKT Agder IKS er å slå sammen IKT 

ressursene for å skape et sterke fagmiljø knyttet til drift og utvikling IKT løsninger i IKT Agder 

kommunene. Dette kan medføre at kommunene ikke selv sitter på nødvendige ressurser til å kunne 

tilfredsstille kravene knyttet til informasjonssikkerhet og personvern. 

Den praktiske gjennomføringen av tiltak for å oppnå tilfredsstillende informasjonssikkerhet i forhold 

til infrastruktur, IKT drift og utvikling gjennomføres av dedikerte ressurser hos IKT Agder.     

Risiko 

Kommunene er ikke i stand til å kunne gjennomføre selvstendige vurderinger og tiltak knyttet til 

informasjonssikkerhet og personvern. Dette gjelder både ren teknisk kompetanse knyttet drift av IKT 

systemene samt fagkompetanse rundt informasjonssikkerhet og personvern. 

    

Vurdering: 

Ved å samle ressursene knyttet til IKT drift og forvaltning skapes det et sterkere fagmiljø enn 

kommunene ville hatt hver for seg. Dette gir også enkeltkommunene tilgang på bedre fagkunnskap 

som vil være med å styrke arbeidet.         

Tiltak 

 Felles personvernombud for IKT Agder samarbeidet. Ombudet er formelt sett ansatt i 

Arendal kommune, men har en selvstendig rolle og tilgjengelig for alle kommuner.  

 Alle kommuner har egne ressurser med ansvar innenfor informasjonssikkerhet og 

personvern. 

Vurdering av restrisiko: 

Ved gjennomføring av aktuelle tiltak vurderes risiko som akseptabel. Det er allikevel viktig å sikre at 

kommunene beholder kompetanse som sikrer mulig etterlevelse av lovverket. 

   

3.5. Felles systemer og databaser    
Ved å samle innkjøp og standardisere løsninger vil kommunene oppleve at data fra de ulike 

kommunen blir lagret i samme datasystem. Det benyttes så tilgangsstyring for å hindre tilgang på 

tvers av kommunen.    

Risiko 

 Ansatte kan få tilgang til datasett på tvers av kommunene. 

 Vanskelig eller umulig å oppnå tilfredsstillende skiller mellom de ulke kommunene. 

 Feil i tilganger i en kommune kan føre til at data deles på tvers av flere kommuner. Dette kan 

skyldes både feil i oppsett og tekniske feil i løsninger. 

 Vurdering:  

Det har vært eksempler på hendelser hvor persondata har vært tilgjengelig på tvers av kommunen, 

disse avvikene har vært meldt Datatilsynet.     
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Tiltak: 

 Løpende vurdering rundt om hva som er «egnede tekniske eller organisatoriske tiltak» 

knyttet til ulike datasett og hvilke data som er omfattet.  

 God tilgangsstyring som styrer tilgang til data både mellom brukere i kommunene og hindrer 

tilgang til personopplysninger på tvers av kommunene.   

Gjenstående risiko:  

Ved gjennomføring av aktuelle tiltak vurderes risiko som akseptabel selv om risiko er forholdsvis høy. 

Mange av systemene er kompliserte og ROS og eventuelle DPIA analyser må oppdateres og 

videreutvikles etter hvert som løsningene videreutvikles.  

 

3.6. Uenighet rundt hva som er akseptabel risiko mellom kommunene. 
Kommunene er selv ansvarlige for å gjøre en selvstendig vurdering av hva som er akseptabel risiko 

for IKT systemer. Dette innebærer at kommunene kan kommer til forskjellige konklusjoner og kreve 

ytterligere tiltak eller ikke ønsker å benytte seg av den tekniske løsningen.  

Risiko: 

 En eller flere kommuner kan føler seg presset til å benytte løsninger på tross av risikoer som 

oppfattes som ikke akseptable.   

 En eller flere kommuner kan oppleve at tiltak de mener er nødvendige for en tilfredsstillende 

risiko ikke blir prioritert. 

Vurdering: 

Tiltak: 

 Det er åpnet for at enkelte kommuner ikke benytter seg av løsninger som ble tilbudt i 

fellesskapet. 

 Ved ønske om ytterliggere tiltak for å oppnå en akseptabel risiko skal andre kommuner være 

villige til å godta tiltak.  

 ROS og eventuelle DPIA skal gjennomføres slik at det er mulig å gjennomføre ytterligere tiltak 

før lansering av løsninger. 

 Eventuelle uenighet rundt akseptabel risiko må dette løftes til representantskap for å sikre at 

beslutningene er forankret direkte hos kommunedirektør.   

Gjenstående risiko:  

Ved gjennomføring av aktuelle tiltak vurderes risiko som akseptabel.  

Selv om det ennå ikke er oppstått situasjoner hvor en kommune finner restrisiko akseptabel er dette 

en problemstilling som er viktig i samarbeidet.   

 

 

 

 

 



Lederstruktur helsehus 

Organisasjonskart 

 

SWOT analyse lederstruktur 

Styrke 

•Ingen økte kostnader på ledelse 

•Alle 3 avdelinger under samme 

enhetsleder 

•Alle korttidsavdelinger under samme 

enhetsleder 

•Samler legetjenesten i kommunen 

under egen 

Legevaktoverlege/enhetsleder.  

•KØH og LV som er interkommunale 

får samme enhetsleder 

•Enhetsleder som representerer 

legetjenesten i enhetsledergruppa 

styrker kompetansen helse og 

omsorg i kommunen og får en 

mer sentral plassering i 

kommunehierarkiet 

Muligheter 

 
•Mer helhetlig faglig utvikling av 

legetjenesten 
•Felles enhetsleder for alle 3 avdelinger på 

huset øker muligheten for å ta ut 

synergier innen pleietjenesten. 

•Felles ledelse av legetjenesten gir mulighet 

til å ta ut synergier 
•Merkantil tjeneste samlet for enheten 

avlaster avdelingsledere og enhetsledere 
•Egen enhetsleder for legetjenesten på LV 

kan styrke samarbeidet med fastlegene i 

kommunen 

•Overlege med enhetslederansvar kan 
styrke samarbeidet mot Østre Agder 
og Spesialisthelsetjenesten. Større 
beslutningsmyndighet og faglig 
gjennomslag 

Legetjenesten i kommunen får en mer 
sentral plassering og dermed større 
påvirkning i beslutninger 

Helse- og omsorgssjef

Enhetsleder koordinerende 
enhet

Avdelingsleder LV Avdelingsleder KØH
Avdelingsleder 

avklaringsavdeling

Merkantil tjeneste Legevaktoverlege/Enhetsleder

Institusjonsleger

KØH leger

Legetjeneste LV



•Reduserer arbeidsbelastning for 

avdelingsledere på KØH og LV 

ved å samle legetjenesten  

•Bemanningsenhet og støttetjenester 

får en mer sentral plassering i 

kommunehierarkiet 

Svakheter 

•Avdelingsleder og enhetsleder på LV 

må i større grad koordinere 

driften av LV 

•Avdelingsleder og enhetsleder på 

KØH må i større grad koordinere 

driften av KØH 

• 

Trusler 

•Legevaktoverlegen får et for stort 
administrativt spenn 

•Uklare og uavklarte grensesnitt mellom 
avdelingsleder LV og enhetsleder 
LV 

Liten vilje til å ta ut synergier 
Utfordringer i nytt bygg 
Sykehuset må forholde seg til ny 

organisering 
Uklar organisering i budsjett mellom drift 

KØH / LV og legetjenesten 
Knapp tidshorisont 
Organisasjons og strukturendring 
 

 

Bemanningsenheten flyttes foreløpig til helse- og omsorgssjef (personrettede tjenester) 

Støttetjenester flyttes foreløpig til helse og omsorgssjef (personrettede tjenester) 

 

Ansvarsfordeling og grensesnitt utredes i videre prosess. Beskrives i utlysningstekst og i 

lederavtaler. 

1. Enhetsleder koordinerende enhet (helsehus) 

Personal og økonomiansvar 

 

2. Legevaktoverlege /enhetsleder legetjenesten 

Personal og økonomiansvar 



Forslag ny tittel: Kommuneoverlege for ø.hjelp og institusjonstjenester med 

enhetslederansvar for Helsebygget. 

1) organisering av legetjenestene, 2) medisinsk fagansvar og 3) Håndtering av 

klagesaker/tilsynssaker/kvalitetsarbeid. 4) Personalansvar for legene, 5) økonomiansvar 

 

Evaluering av lederstruktur innen september 2024 
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Til 

Kommunal- og distriktsdepartementet 

 

9.desember 2022 

 
 

Høringsuttalelse til NOU 2022:10 Inntektssystemet for kommunene fra Østre 

Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd). 

 

Norske kommuner har ulike muligheter for å gi innbyggerne likeverdige tjenester.  

Det viktigste grepet for å sikre likeverdige tjenester i alle kommuner er å legge til rette for et likere 
inntektsgrunnlag gjennom utjevning av skatteinntektene i inntektssystemet til 100%, på samme 
måte som utgifts-utjevningen utjevner til 100 %.  

 

1. Inntektsutjevningen 

Dagens inntektssystem for kommunene bygger på at utgiftene utjevnes 100% mens inntektene 
kun utjevnes i den grad at skattesvake kommuner blir løftet til ca. 94 % av landssnittet. Kommuner 
som har innbyggere med lave lønninger og liten sysselsettingsgrad forutsettes å levere likeverdige 
tjenester som kommuner med høye inntekter og høy sysselsettingsgrad og dermed høyere 
skatteinntekter. Dette forventes selv med inntekter som i snitt er 6 % lavere enn landet. 

For å illustrere hva dette betyr kan Arendal kommune brukes som eksempel. I systemet for 
utgiftsutjevning har Arendal i 2022 har en samlet faktor på 1,010 (0,999 etter 
inntektssystemutvalgets forslag). Det vil si et nærmest helt gjennomsnittlig utgiftsbehov. 

Ved at inntektsutjevningen kun utjevner til 94% må Arendal kommune drive ca. 90 mill. kroner 
billigere enn gjennomsnittskommunene. Det vil si at alle tjenester må produseres 6 % billigere enn 
andre kommuner. Dette er slik det er i dag, når vi kun ser på inntektene som pr. dags dato er 
inkludert i inntektsutjevningen. 

Før utjevning er Arendal kommunes skatteinntekter mellom 83 og 84 % av landssnittet. Grunnen til 
det lave skattenivået er innbyggere med lav inntekt og lav sysselsettingsgrad. Mange uføre, mange 
med helseproblemer av ulike slag, mange som ikke klarer å fullføre videregående skole og 
generelt lavt utdanningsnivå har i 30 år preget levekårsstatistikken i Arendal.  

Kommunen i Østre Agder-samarbeidet IPR har tilstrebet å få til bedre tverrfaglig og tidlig innsats. 
Men, med bakgrunn i regionens lave inntektsnivå og alle føringene fra statlig hold med 
pedagognormer i skoler og barnehager, stillingsnormer i barnehagene, føringer på innholdet i 
omsorgstjenestene, straffegebyr for manglende mottak av ferdigbehandlede pasienter fra 
sykehuset osv. er det sterkt begrenset hva kommunenes økonomi tillater av ekstra innsats overfor 
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den befolkningen som trenger ekstra bistand når inntektene bare for Arendal kommune over en 10-
12 årsperiode er omkring 1 mrd. kroner lavere enn gjennomsnittskommunen. Samtlige kommuner i 
vårt samarbeid er lavinntektskommuner og de skal på tross av dette levere likeverdige tjenester til 
innbyggerne som kommuner med 10% høyere inntekter. Skal en kunne bidra til at kommuner med 
særskilt store levekårsutfordringer gis forutsetning er for å kunne gjøre en bedre jobb for utjevne 
levekårene i landet så må grensene for inntektsutjevningen endres fra dagens nivå på 94% til 97%. 
Da får kommunene med de største levekårsutfordringene i landet handlingsrom til aktivt å kunne 
arbeide for økt andel i arbeid, flere i heltidsstillinger og reintegrere mennesker i arbeidslivet. 

Inntektssystemutvalget tar ikke tak i denne problemstillingen, men viderefører ukritisk ordningen 
med delvis utjevning av inntekter, til ca. 94% av landssnittet. Det er en svakhet ved hele 
utredningen at den ikke leverer en begrunnelse for opprettholdelse av en grense på dette nivå. Det 
kan være mange grunner til at kommuner og regioner har utviklet særlige levekårsutfordringer. 
Sviktende arbeidsmarked over tid er et eksempel på det som har bidratt til situasjonen i vår region. 
Å legge til grunn at dette er selvforskyldt er hverken holdbart eller konstruktivt. Kommuner i 
regioner med levekårutfordringer må gis rammevilkår slik at de selv kan gjøre en innsats for å 
bedre innbyggernes situasjon. Staten kan ikke forvente at kommuner med et inntektsnivå på 94% 
av landssnittet og et utgiftsbehov på landssnittet eller høyer skal leve opp til intensjonen om at alle 
kommuner skal tilby likeverdige tjenester til sine innbyggere. 

 

2. Utgiftsutjevningen 

Heltidskriteriet  

I utvalgets forslag skrotes utdanningskriteriet skrotes som grunnlag for fordeling av barnehage-
midlene. Det stiller kommunene i Østre Agder-samarbeidet IPR seg bak. Samtidig er kommunene 
svært uenig i at det i stedet innføres et kriterium som bygger på andel personer i hel stilling i 
aldersgruppen 25-54 år. Dette nye kriteriet vil få særlige negative konsekvenser for kommuner som 
på forhånd har en overhyppighet av levekårsutfordringer. 

Lav utdanningsnivå blant innbyggerne gir som hovedregel utslag i lav sysselsettingsgrad og over 
gjennomsnittet for yrkesaktive som jobber deltid. Dermed kommer mange kommuner som tapte på 
utdanningskriteriet enda dårligere ut på heltidskriteriet. Spesielt tydelig er dette i Agder.  

Konsekvensen av forslaget er at i de kommunene hvor det er spesielt viktig med tidlig innsats, som 
oppnås ved at barn går i barnehage, hindres i dette. Både dagens system og den foreslått 
kostnadsnøkkelen for barnehage bidrar til å svekke det økonomiske grunnlaget for å satse ekstra 
på barnehage. Å bruke antall barn i barnehage som grunnlag for tildeling av «barnehagemidler» i 
inntektssystemet ville fjerne denne urimeligheten. I dag er bruk av barnehagetilbudet høyt i alle 
kommuner slik at ingen rammes urimelig hardt av en slik ordning som er enkel å forholde seg til. 

Tilskuddsordningen rettet mot særlig ressurskrevende tjenester 

Utvalget mener at det bør vurderes en endring i utformingen av toppfinansieringsordningen, slik at 
ordningen i større grad ser på kommunen som helhet og ikke kun den enkelte mottaker i 
ordningen. Det anbefales at dette ivaretas i toppfinansieringsordningen slik at denne i større grad 
ser på kommunens totale utgifter til mottakerne som er omfattet av ordningen, på samme måte 
som kommunen ses på som en helhet i inntektssystemet. 

Kommunene i Østre Agder-samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) anbefaler at særlig 
ressurskrevende tjenester (SRT) innføres som et eget kriterium i inntektssystemet. Analyse for 
kommunene i Agder viser at finansieringsordningen for SRT slår veldig skjevt ut for en del 
kommuner. Dagens ordning med egenandel i bunn gir ekstreme utslag dersom en kommune har et 
høyere antall innbyggere med behov for slike tjenester enn gjennomsnittskommunen. Det er helt 
nødvendig at et framtidig inntektssystem for kommunene fanger opp dette. Utvalget foreslår å 
innlemme deler av det øremerkede tilskuddet i rammetilskuddet, slik at en større del av tjenestene 
til denne gruppen tjenestemottakere blir finansiert gjennom kommunenes frie inntekter. Vi kan ikke 
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se at en slik strategi vil ivaretar utfordringen som for mindre kommuner står overfor. Derfor bør 
midler til formålet fortsatt forbli øremerket. 

Forslaget til endring inntektsmodellen som innebærer ny vekting av PU- kriteriet gir betydelig 
omfordelingseffekt. Dette rammer i særlig grad kommuner som av historiske årsaker har mange 
personer i gruppa. Flere av disse kommunene er små slik at konsekvensene blir særlig store. 

Utvalget foreslår at det gjøres et videre utredningsarbeid for å finne en annen måte å tildele 
ressurser på enn den individ-baserte modellen som benyttes i dag.  

Hvordan summen av endret vekting av PU og eventuell endring av tildelingssystemet for 
ressurskrevende tjenester blir er ikke mulig å vurdere i dag. Inntil hele dette komplekset er avklart 
bør ikke PU-vektingen endres som forslått. 

Utjevning av inntekter i forhold til kommuner med kraftanlegg 

Utvalget skisserer en egen utjevningsmodell for inntektene fra eiendomsskatt på kraftanlegg mv., 
konsesjonskraft og havbruksinntektene på siden av den ordinære inntektsutjevningen. Utvalget 
foreslår en symmetrisk utjevningsmodell med kompensasjonsgrad på 10 pst. for å oppnå en 
moderat utjevning. Utvalget anbefaler at det ses nærmere på hvordan en slik utjevningsordning 
kan utformes. Østre Agder-samarbeidet IPR har forståelse for at inntekter knyttet til eiendomsskatt 
på kraftanlegg vurderes i forhold til inntektsutjevningen, men da må effekten gjøres målrettet slik at 
kommuner med et særlig høyt inntektsnivå fra slik inntekter er de som skal bidra til 
inntektsutjevningen, mens kommuner med lave eller middels inntekter fra eiendomsskatt på 
vannkraftanlegg og vindkraftanlegg skjermes. I tillegg bør kommuner som de siste 3 år har hatt 
lavere totale inntekter enn landsgjennomsnittet per innbygger (ihht. KOSTRA) ikke være gjenstand 
for utjevningen knyttet til skatt på disse anlegg. Dette bør være en premiss for den utredning 
utvalget anbefaler iverksatt. 

 
3. Videreføring av prinsipper i inntektssystemet 

 

Kommunene i Østre Agder-samarbeidet er enig i de prinsipper inntektssystemutvalget har valgt å 
videreføre og som de har lagt til grunn for sitt arbeid: 

 Rammefinansiering fortsetter å være hovedsystemet, uten føringer på hvordan midlene 

skal brukes (Frie inntekter).  

o Kommunen støtter at tilskudd pr. skole bør tas ut, dette strider med 

rammefinansieringen og legger seg opp i hvordan kommunens organiserer egen 

drift. 

 Kommunen får økt fleksibilitet knyttet til å sette egen eiendomsskatt.  

 Skattesatsene for skatt på inntekt og formue bør være faste satser, og kommunene bør 

ikke ha mulighet til å endre disse. Dersom kommunene fortsatt skal ha muligheten til å 

sette ulike skattesatser, må ikke kommuner som reduserer satsen få kompensasjon for 

dette. 

 Forslaget legger opp til å inkludere inntekter fra vannkraft, havbruksfond og eiendomsskatt 

på kraft- og petroleumsanlegg som grunnlag for utjevning av inntekter. Kommunene i Østre 

Agder-samarbeidet støtter dette forslaget, men med klare forbehold om at det ikke skal 

omfatte kommuner med begrensede inntekter fra slik skattelegging. Videre at det ikke skal 

omfatte kommuner med lavt inntekt. I praksis får den foreslåtte ordningen liten 

omfordelende effekt og bør begrunnes ut fra at et lite mindretall kraftkommuner oppnår et 

inntektsnivå som oppfattes som urimelig høyt, om intensjonen om at kommuner skal kunne 

levere likeverdige tilbud til sine innbyggere, skal framstå som troverdig. 

 Utvalget mener at det fortsatt bør være full utjevning av ufrivillige kostnadsforskjeller 

mellom kommunene. 
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 Utvalget legger vekt på at mest mulig av rammetilskuddet bør fordeles etter de faste 

kriteriene i inntektssystemet, og foreslår derfor en reduksjon i skjønnstilskuddet og saker 

som gis med særskilt fordeling. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Robert Cornels Nordli – ordfører i Arendal kommune og leder i representantskapet i Østre Agder-
samarbeidet IPR (Interkommunalt Politisk Råd) 



Oppmåling mailveksling: 
 
Hei 
Jeg tenker at det absolutt kan være interessant. 
Det er vel flere av oss som vil ha behov for å rekruttere ny oppmålingskompetanse de neste årene. 
Tenker da umiddelbart at vi bør tas opp igjen tanken om et felles kontor for oppmåling, og evt 
relaterte funksjoner for å redusere sårbarhet og lette rekruttering. 
Har imidlertid behov for en runde internt før vi snakker mer om temaet. 
 
Setter Ole Jørgen som kopimottaker for denne mailen, og foreslår at vi setter temaet på agendaen i 
neste møte i KD- utvalget. 
 
OP 

 
Fra: Ødegård, Christina <Christina.Odegard@amli.kommune.no>  
Sendt: tirsdag 15. november 2022 14:58 
Til: Skjævestad, Ole Petter <Ole.Petter.Skjaevestad@vegarshei.kommune.no>; Danielsen, Harald 
<Harald.Danielsen@arendal.kommune.no>; Aslaksen, Trond <Trond.Aslaksen@risor.kommune.no>; 
Neset, Torill <Torill.Neset@gjerstad.kommune.no>; Hanken, Jarle Bjørn 
<Jarle.Bjorn.Hanken@tvedestrand.kommune.no>; Longum, Bo Andre 
<Bo.Andre.Longum@froland.kommune.no> 
Kopi: Mjåland, Yngvar <Yngvar.Mjaland@amli.kommune.no> 
Emne: Oppmåling 

 

Hei, 

 

Vår oppmåler går av med pensjon til nyttår. I den forbindelse så ønsker vi å se på mulighetene 

for samarbeid, event. gå inn på en avtale om kjøp av oppmålingstjenester gjerne fra en annen 

kommune. Er dette noe som kunne vært interessant for noen av dere? 

 
Med vennlig hilsen 
  
Christina Ødegård 
Kommunedirektør 
  
Mob: 951 397 92 
christina.odegard@amli.kommune.no 
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Til  

Ordførere i Kristiansand kommune, Arendal kommune, Flekkefjord kommune 

Fylkesordfører i Agder fylkeskommune 

Regiondirektør i KS Agder 

Leder av Kommunedirektørutvalget på Agder 

Pasient- og brukerombudet i Agder 

 

Referansegruppe for dialog om utvikling av Sørlandet sykehus HF 

 

Kjære mottakere av denne invitasjonen. Du inviteres til å delta i Referansegruppe for dialog om 
utvikling av Sørlandet sykehus HF. Region Kristiansand interkommunale politiske råd, Østre Agder-
samarbeidet, Lister interkommunale politiske råd og Setesdal interkommunalt politisk råd er invitert 
til å peke på en ordfører hver i tillegg til ordførere i vertskommunene. Sammen representerer da sju 
ordførere regionen i referansegruppen. Sørlandet sykehus HF deltar med administrerende direktør, 
og de hun tar med i møtene, samt representasjon fra styret og leder av Brukerutvalg. 

Helsetjenestene i Agder består av tjenester i foretaket og i kommunene. Bare gjennom felles 
beslutningsgrunnlag og gjensidig påvirkning i planprosesser skaper vi grensesprengende 
helsetjenester sammen til beste for pasienter og brukere. 

Sørlandet sykehus har vedtatt en ambisiøs Utviklingsplan 2040 Utviklingsplan_sørlandet-
sykehus_2040_enkle sider.pdf (sshf.no). Kommunene og andre interessenter i regionen har levert 
gode innspill til planen. Planen peker ut viktige utredningsområder som administrerende direktør nå 
starter gjennomføringen av. En krevende sykehusøkonomi fører til behov for å organisere sykehusets 
tjenester på nye måter.  

I utviklingsplanen skisseres åpne, transparente prosesser. Denne referansegruppen etableres for å 
skape en arena for åpne og gode dialoger med viktige samarbeidspartnere. 

Vi ønsker at referansegruppen vil bidra med råd, synspunkter og innspill til SSHFs langsiktige 
utviklingsprosess. Vi ønsker å etablere en arena der samarbeidspartnere kan bidra til videreutvikling 
av lokalisasjonene og foretaket som helhet. Sørlandet sykehus vil jevnlig informere referansegruppen 
og invitere til å drøfte og gi innspill til aktuelle tema. Referansegruppen vil inviteres til 3-5 møter i 
året. 

Vi håper at du vil ønske å bidra til en god utvikling av Sørlandet sykehus HF, og at du melder fra til 
Anna.Kile@sshf.no om du ønsker å delta i referansegruppen. 

 

Mvh 

Nina Mevold 

administrerende direktør 
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Til 

Region Kristiansand interkommunale politiske råd 

Østre Agder-samarbeidet 

Lister interkommunale politiske råd 

Setesdal interkommunalt politisk råd 

 

Referansegruppe for dialog om utvikling av Sørlandet sykehus HF 

 

Kjære politiske interkommunale råd. Dere inviteres hver til å peke på en ordfører som kan 
representere rådene i Referansegruppe for dialog om utvikling av Sørlandet sykehus HF. Ordførere i 
Kristiansand kommune, Arendal kommune, Flekkefjord kommune har som ordførere i 
vertskommunene fått egne invitasjoner. I tillegg er fylkesordfører i Agder fylkeskommune, 
regiondirektør i KS Agder, leder av Kommunedirektørutvalget på Agder og pasient- og 
brukerombudet i Agder invitert. Sørlandet sykehus HF deltar med administrerende direktør og de 
hun tar med i møtene, samt representasjon fra styret og leder av Brukerutvalg. 

Helsetjenestene i Agder består av tjenester i foretaket og i kommunene. Bare gjennom felles 
beslutningsgrunnlag og gjensidig påvirkning i planprosesser skaper vi grensesprengende 
helsetjenester sammen til beste for pasienter og brukere. 

Sørlandet sykehus har vedtatt en ambisiøs Utviklingsplan 2040 Utviklingsplan_sørlandet-
sykehus_2040_enkle sider.pdf (sshf.no). Kommunene og andre interessenter i regionen har levert 
gode innspill til planen. Planen peker ut viktige utredningsområder som administrerende direktør nå 
starter gjennomføringen av. En krevende sykehusøkonomi fører til behov for å organisere sykehusets 
tjenester på nye måter.  

I utviklingsplanen skisseres åpne, transparente prosesser. Denne referansegruppen etableres for å 
skape en arena for åpne og gode dialoger med viktige samarbeidspartnere. 

Vi ønsker at referansegruppen vil bidra med råd, synspunkter og innspill til SSHFs langsiktige 
utviklingsprosess. Vi ønsker å etablere en arena der samarbeidspartnere kan bidra til videreutvikling 
av lokalisasjonene og foretaket som helhet. Sørlandet sykehus vil jevnlig informere referansegruppen 
og invitere til å drøfte og gi innspill til aktuelle tema. Referansegruppen vil inviteres til 3-5 møter i 
året. 

Vi håper at du vil ønske å bidra til en god utvikling av Sørlandet sykehus HF, og at du melder fra til 
Anna.Kile@sshf.no om du ønsker å delta i referansegruppen. 

 

Mvh 

Nina Mevold 

administrerende direktør 
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