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FORORD 

Styret for IKT Agder IKS presenterer her årsmelding for selskapets drift i 2020. Det er å håpe at denne gir 
et godt bilde av status i selskapet og viktige tiltak og hendelser i året som har gått. Aktiviteten har vært 
høy både i forhold til eierkommunene og internt i selskapet. 

Covid-19-pandemien har vært både krevende og utfordrende for selskapet.  Arbeidsstrukturer, 
leveranser, modeller og prioriteringer har endret seg i løpet av året. Utvidet behov for hjemmekontor, 
fjernundervisning, utvidet brukerstøtte og nettverksstøtte er bare noen av utfordringene selskapet har 
håndtert. For eierkommunene har IKT Agder-samarbeidet også vist sin verdi ved at kommunene gjennom 
selskapet har gitt hverandre fagstøtte  felles prioriteringer som eks. koronatesting, vaksineprogram, o.l.   

Pandemien har også gitt noen positive erfaringer og muligheter som selskapet tar med seg inn i 
fremtiden. Blant annet har standardisering av klient og applikasjoner vært en suksess, og medvirket til at 
IKT Agder har levert gode og stabile tjenester til tross for de utfordringer pandemien har gitt selskapet.  

Etter at Vennesla kommune valgte IKT Agder som sin IT-avdeling/leverandør, har sammenslåingen av de 
to organisasjonene vært et hovedprosjekt for selskapet i 2020. Vennesla kommunes IKT-avdeling ble 
fusjonert inn i selskapet 1.1.2020 med 4 ansatte. Kulturbygning i sammenslåingsprosessen har vært viktig 
og alle overførte ansatte er nå godt integrert i selskapet.  

Samtidig som selskapet vokser og utvikler med nye produkter og tjenester, har det vært stort fokus på 
daglig drift og god service til våre eiere. Dette vises i høyere oppetid av systemene, og bedre og raskere 
respons ved support og henvendelser enn tidligere år. 

Økonomien i selskapet er god. Foruten å ha tilbakeført 6,5 mill. kr. til våre eiere høsten 2020, kan 
selskapet presentere et positivt årsresultat på ca. 1,5 mill. kr. Dette gir et budsjettavvik på 0,66% prosent, 
og vitner om god økonomistyring. Resultatet gir også rom for videre oppbygging av fond i selskapet. 

Sammenlikninger med andre tilsvarende selskaper viser at vi leverer både i forhold til pris og kvalitet på 
tjenestene. Kostnaden som eierkommunene betaler har riktignok økt noe, men dette skyldes først og 
fremst at kommunene velger å ta ut et stadig større volum både av eksisterende og nye tjenester og 
produkter fremfor å produsere dette selv. Eierkommunenes samlede IT-kostnader er redusert med 3-4% 
de siste 4 årene.  

Kommunesektoren har store utfordringer i årene framover. Dette skyldes bl.a. store demografiske 
endringer og usikkerhet rundt økonomiske rammebetingelser. I denne situasjonen har vi tro på at IKT 
Agder har en viktig rolle å spille. God brukerservice og utvikling av gode digitale tjenester vil være sentralt 
for at kommunene skal makte de omstillinger som vil bli nødvendige. 

Selskapet har mange dyktige og motiverte ansatte. Det er svært gledelig at sykefraværet fortsatt er lavt. I 
et år med store omstillinger og høy prosjektaktivitet er dette imponerende. Det er viktig at en i fremtiden 
fortsatt legger stor vekt på kompetanseutvikling og godt arbeidsmiljø.  

Styret vil takke selskapets ledelse, tillitsvalgte og ansatte for godt samarbeid og stor innsats i 2020. 

 

Med vennlig hilsen 

Tor Sommerseth  
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REPRESENTANTSKAP 

Representantskapet er selskapets øverste organ og eierne utøver sin myndighet i selskapet gjennom 
dette forum.  

Representantskapet avholdt tre møter i 2020, hvor noen av de viktigste sakene var: 

• Årsberetning og årsregnskap 2019 

• Disponering av overskudd 2019 

• Prinsipp/mandat for standardisering 

• Budsjett og økonomiplan 2020 - 2024 

• Ekstra bevilgning til PC-kjøp 2020 

• Valg av styremedlemmer  

• Strategi – «Ett digitalt Agder» 
 
Årets eiermøte den 11. og 12. mars hadde temaene «Standardisering» og «Porteføljestyring i 
samarbeidet». Eiermøtet ble veldig nedkortet da alle kommunene samlet egen kriseledelse den 12. mars i 
forbindelse med covid-19-pandemien. Temaet «Porteføljestyring i samarbeidet» ble derfor avkortet og 
tas opp igjen på 2021-eiermøtet.   
 
Representantskapets medlemmer er rådmenn/kommunedirektører i de 10 eierkommunene.  
Representantskapet bestod i 2020 av følgende medlemmer: 

Leder Tone Marie Nybø Solheim Grimstad kommune * 

Nestleder Ole Petter Skjævestad Vegårshei kommune 

Representant Jarle Bjørn Hanken Tvedestrand kommune 

Representant Trond Aslaksen Risør kommune 

Representant Bo Andre Longum Froland kommune 

Representant Christina Ødegård Åmli kommune 

Representant Harald Danielsen Arendal kommune 

Representant Torill Neset Gjerstad kommune 

Representant Svein Skisland Vennesla kommune 

Representant Tine Sundtoft Agder fylkeskommune 

* Representantskapets leder «Tone Marie Nybø Solheim» fratrådte representantskapet november 2020. Ny representant fra 

Grimstad kommune er «Olav Kavli». Nestleder er konstituert leder frem til nytt valg er gjennomført i 2021. 

STYRET 

Styret hadde i 2020 syv styremøter. Det har vært løpende kontakt mellom styreleder og daglig leder. 

Sentrale saker som har vært behandlet i styret: 

• Retningslinjer for kommunale ressurser brukt i fellesprosjekt 

• Årsregnskap og årsmelding 2019  

• Styreinstruks 

• Eiermøte og strategisamling 

• Porteføljestyring i samarbeidet 

• Driftsavtale med Iveland kommune 

• Standardisering i IKT Agder samarbeidet 

• Budsjett og økonomiplan for perioden 2021 – 2024 

• Styreevaluering 

• Generell informasjon om status i pågående IKT-fellesprosjekter 

• Generell informasjon om status og utvikling i selskapet 
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Styret hadde i 2020 følgende sammensetning: 

Leder Tor Sommerseth Ekstern styreleder 

Nestleder Ebba Laabakk  Agder fylkeskommune * 

Medlem Karl Mork Arendal kommune * 

Medlem Anne Torunn Hvideberg Tvedestrand kommune  

Medlem Odd Olav Haavorstad Ansattrepresentant IKT Agder 

Medlem Hanne Henstein Ansattrepresentant IKT Agder 

Selskapet oppfyller kravene i allmennaksjelovens § 6-11a (krav om representasjon av begge kjønn i styret). 

* Representantene – «Ebba Laabakk» og «Karl Mork» er gjenvalgt av representantskapet for 2 nye år (2022). 

 

DAGLIG LEDERS REDEGJØRELSE 

Året 2020 er året hvor selskapet skulle få tid til å prioritere interne strukturer og prosesser (orden i eget 
hus) etter flere år med sammenslåinger/fusjoner og leveranse av store tunge fellesprosjekter. Mye av 
dette har vi fått til og vi har fått etablert et godt handlingsprogram som skal hjelpe oss mot målbildet i 
2025-strategien.  

Da vi startet eiermøtet den 11 mars 2020 var det få som kunne ane omfang eller konturer av hva covid-
19-pandemien skulle bringe. Før eiermøtets slutt den 12 mars hadde Norge begynt å stenge ned. Fra 
denne dagen fikk vi kjenne på helt nye utfordringer både for samfunn, kommuner og selskap. Disse 
utfordringene påvirket våre leveranser, endret prioriteringer og samhandling, og krevde at vi etablerte 
nye arbeidsstrukturer.  

Selv om covid-19-situasjonen har vært krevende og utfordrende har selskapet i denne perioden kunne 
vise sin verdi til eiere og kunder.  

• Selskapets størrelse har vært helt essensiell for å få leverandørprioritet i et veldig presset 
leverandørmarked.  

• Kompetansen og fleksibiliteten til selskapet har gjort det mulig å opprettholde stabil systemdrift 
tross utfordringer med hjemmekontor, fjernundervisning, nettverkskapasitet, osv. 

• Det at selskapet allerede hadde innført et standardiseringsprogram gjorde oss i stand til å levere 
raskt på kritiske forespørsler fra kommunene/fylkeskommunen, for eksempel 
samhandlingsløsninger til kriseberedskap, sikkert og stabilt hjemmekontor, nettverksstøtte, PC 
leveranse til kritiske kommunale tjenester, osv. 

• Standard klient (PC) og applikasjonsforvaltning har gjort at selskapet leverer en stabil oppetid og 
har garantere tilgjengelighet slik at kommunene igjen har kunne levere sine tjenester og 
undervisning til sine innbyggere på en god måte.  

Selskapets leveranser av IKT-tjenester til eierkommunene er hovedsakelig innen service/supporttjenester, 
drift/forvaltning av systemer og tjenester, avtaleforvaltning av IKT-kontrakter og 
rådgivning/videreutvikling av systemer og tjenester i nært samarbeid med eierkommunene.  

Det har også vært en klar forventning fra våre eiere om at «Mer IT for pengene» fra 2025 strategien 
skulle prioriteres i strategiperioden. 

Kostnadene til selskapet har totalt sett gått opp, men dette skyldes at kommunene/fylkeskommunen har 
overført flere av sine tidligere interne tjenester/kostnader over til selskapet. Samtidig etterspørres det 
nye tjenesteområder fra selskapet.  

Som eksempel leverer selskapet fra 2018 til 2020 til 15.000 flere kommunale brukere. En sammenligning 
av driftskostnad pr. bruker viser at den i 2018 var 2.367 kr, mens den i utgangen av 2020 var kr 2.397. 
Bare deflatorveksten fra 2018 ville gitt en kostnad på 2.605 kr. I tillegg har selskapet utvidet 
tjenestenivået i samme periode med: 
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• Felles systemforvaltning 

• Felles klientforvalting 

• Felles kontraktsforvaltning og innkjøpsstøtte 

• Bedre sikkerhet på kommunale tjenester 

• Felles kontorstøtte i sky 

• Leveranse av 190 nye integrasjoner samt felles forvaltning av disse 

• Innføring av nye digitaliserte fagsystemer 

• Etablert en felles systemplattform  

• Flere nye innbyggertjenester 

 

IKT Agder 2025 strategi: 

2020 var første år i ny strategiplan og vi har så langt startet arbeid og leveranse på handlingsplaner.  

 

Planen ble presentert, behandlet og godkjent av styret 25 september 2019, og godkjent av 
representantskapet 9 oktober 2019. 
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Handlingsplaner 2020 – 2025: 

 

 

Etablering av «dataplattform/datasjø» 

For å kunne støtte opp om gode brukeropplevelser og gevinst å bygge opp en felles/standard 
dataplattform slik at tjenester (nye og gamle) kunne enkelt og kostnadseffektivt publiseres og tas i bruk. 
Gjennom dette arbeidet oppnår vi å  

• Legger til rette for innsikt og analyse 

• Legge til rette for gjennomgående digitalisering på tvers 

• Tilby data til hele organisasjonen og omverdenen 

• Etablere helhetlig dataarkitektur og dataforvalting 
o Samle organisasjonens data ett sted 
o Kvalitetssikre data 
o Etablere felles data og begrepsmodeller 

• Sette sammen data på tvers av siloer 

• Legge til rette for innsyn og sletting (GDPR) 

• Håndtere sikkerhetsproblematikk (GDPR) 

• En felles Agder dataplattform vil legge til rette for at «Ett digitalt Agder» kan bygge felles digitale 
tjenester 

Behovet ble enda tydeligere da KMD i 2020 kom med sin rapport om «dataforvaltning og -deling i 
kommunene».  

Utdrag fra rapporten: 
Det er et mål å få til næringsutvikling og innovasjon basert på data som kommunene tilbyr eller gjør 
tilgjengelig for videre bruk.  

Arbeidet med etablering er godt i gang og vi har nå etablert et begrenset datasett til demo. Vi ser et stort 
gevinstpotensial ved: 

• Økt innsikt gir bedre beslutninger 

• Måle effekten av tiltak (kost/nytte) 

• Legge til rette for økt innovasjon og digitalisering 

• Legge til rette for åpenhet, innsyn og deling av data 

• Muliggjør håndtering av svært store datamengder fra f.eks. sensorer (IoT) eks. velferdsteknologi, 
teknisk sektor 

• Skalerbar og betaling etter bruk 
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• Flere heldigitaliserte prosesser krever færre ansatte 

• Unngå unødige investeringer i vei / parkering / kollektiv ved detaljert innsikt i reisemønstre etc. 

• Dypere innsikt og mer treffsikre prediktive analyser på bosetting, flytting og innvandring vil kunne 
optimalisere investeringer i nye skolebygg osv. 

• Sammenstille data fra mange kilder for tidlig å fange opp utenforskap og gi mulighet for tidlig 
kostnadseffektiv innsats 

• Se virkningen av ulike kvaliteter på vintervedlikehold på vei/sykkelsti (eks. i demo) 

 

«Standardisering», som også var et tema på eiermøtet i 2020, har følgende målbilde: 

• Lik håndtering av IKT-utstyr innenfor samarbeidet 

• Optimal utnyttelse og oppfølging av leverandører og avtaler 

• Flytte kostnadene fra investering i kommunene/fylkeskommune til leie over produktmodell 

• Forutsigbarhet og bedre oversikt i forhold til økonomi 

• Enklere bestillingsrutiner – Raskere implementering 

• Gjennomført og standardisert livssyklus på utstyret 

• Enklere å iverksette tiltak som besluttes av politikere uten at det påvirkes investering (eks. PC-
tetthet til elever). 

 

Selskapet jobber nå med standardisering av fire områder:   

1. Skrivere og multifunksjonsmaskiner 

2. All maskinvare knyttet til arbeidsplass 

3. Telefoni og mobiltelefoni – sees i sammenheng med pågående prosjekt 

4. AV-løsninger - møterom, undervisningsrom, informasjonsskjermer etc. 

 

For å kunne møte leveranser opp mot 2025-strategien samtidig som selskapet har vært gjennom flere 
fusjoner/sammenslåinger de siste årene har selskapet gjennomført en større omorganisering gjeldende 
fra 1.10.2020. 

Andre sentrale aktiviteter i 2020 har vært: 

Vennesla kommune 

• Etablering infrastruktur 

Agder fylkeskommune 

• VIS (Skoleadministrativt system) 

• Tannhelse 

• Prosjektøkonomi 
 

IKT fellesprosjekter 

• Bookingsystem-utleie 

• Rolleprosjekt 

• DigiHelse 

• Samhandling/telefoni 

• Teknisk Nett 

• Gebyr- og forsystemer 

• Office 365/intranett 
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• Nytt kvalitets- og avvikssystem 

• Plattform til «Min innbygger side» 

• eByggeSak 

• Renovasjonssystem 

• BraArkiv i sky 

• Fagsystem PPT 

• IPad i skole 
 

Selv med utfordringene rundt covid-19 har selskapet i 2020 hatt et høyt aktivitetsnivå. Samtidig som det 
har vært levert på prosjekt og utvikling har selskapet også opprettholdt kvaliteten på operative og daglige 
tjenester innen support, drift og forvaltning. Det har gjennom året vært arbeidet godt med utvikling av 
arbeidsmiljøet. Dette arbeidet fortsetter som en naturlig del av en kontinuerlig utviklingsprosess. 

Resultatet av alle prosjektene som kjøres, vil innen få år være at kommunene får en totalt fornyet og 
oppgradert IKT-løsning, med betydelige muligheter for effektivisering og nye, smarte måter å jobbe på.   

Daglig leder vil takke eierkommunene for et godt samarbeid i året som har gått. Det har vært stor 
aktivitet og vilje til å utvikle IKT som et strategisk verktøy. Takk også til styret og representantskapet for å 
ta en aktiv rolle i å utvikle selskapet. En stor takk til alle ansatte for engasjement og «stå-på vilje» for at 
selskapet kan lever gode og forutsigbare IKT-tjenester. 

 

PERSONAL- OG LØNNSFORHOLD 

Ved årsskiftet hadde IKT Agder samlet 81 fast ansatte. I tillegg hadde selskapet 6 lærlinger og 3 eksterne 
ansatte. To av de eksterne er sykevikarer og en er innleid prosjektleder.  Det har sluttet 6 ansatte i 2020. 
Av disse 6 valgte 3 å gå av med pensjon. Det begynte 8 nye ansatte i 2020.  I disse tallene er 4 ansatte fra 
Vennesla kommune som ble virksomhetsoverdratt til IKT Agder 01.01.2020. Selskapet har følgende 
fordeling mellom alder og kjønn:  

 

Kvinner og menn fordelt i selskapet sett opp mot utdanning og lønnsnivå 

Av 81 ansatte er det 19 kvinner, dvs. at kvinneandelen i IKT Agder er på 15,4 %. Dette er en liten økning 
fra 2019, da dette tallet var på 13,4 %.  Det er gledelig at det er kvinner representert i alle avdelinger og 
team, samt i alle formelle grupper/fora; som ledergruppen, AMU, tillitsvalgte o.l.  I ledergruppen som 
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består av 5 avdelingsledere, i tillegg til daglig leder, økte andelen fra 1 til 2 kvinner i 2020.  

I selskapet er det en forskjell på utdannelsesnivået mellom kvinner og menn. Av kvinnene er det 63% som 
har minimum en bachelorgrad og 31,5 % som har en mastergrad. Mens det er 51 % menn som har 
minimum en bachelor grad og 14,5 % som har en mastergrad. Kompetanse er av selskapets viktigste 
verdier. IKT som fag endrer seg raskt og det satses hvert år på kompetanseutvikling. Pr. dags dato er både 
kvinner og menn i et utdanningsløp for å få en mastergrad. I 2020 ble det brukt 402 000 kroner på 
kompetansehevende tiltak (opplæring/kurs). Covid-19-situasjonen i store deler av 2020 har medført 
lavere opplæringskostnader enn planlagt.   

Utdanningsnivået gjenspeiler også hvilke stillinger som er besatt av kvinner og menn. Det er nå flere 
kvinner, i forhold til prosentandelen, i stillinger med høyere lønnsnivå enn gjennomsnittslønn i selskapet. 
Dette ser vi også på gjennomsnittslønnen totalt for selskapet.  I 2020 er snittlønnen for kvinner 101,8% av 
tilsvarende hos menn.  I 2019 var snittlønn for kvinner på 98,05% av tilsvarende hos menn.  

Selskapet har i utgangspunktet bare hele stillinger, men tilrettelegger hvis ansatte ønsker å jobbe 
redusert i en periode. 

Likestilling og diskriminering 

Selskapet har systematisk arbeidet for likestilling og mot diskriminering. Vi har i dag et godt 
tilsettingsreglement som skal sikre en god og riktig ansettelsesprosess, også for å ivareta 
minoritetsgrupper i prosessen.  Høsten 2020 ble det vedtatt en ny Lønnspolitisk plan for selskapet. Både 
tilsettingsreglementet og lønnspolitisk plan har en overordnet målsetning om å unngå diskriminering og 
ivareta likestillingen.  Det er utarbeidet varslingsrutiner og det bygges en kultur der ansatte kan si ifra.  

Ansattgoder 

Selskapet forholder seg til KS tariffområde (KS bedrift) blant annet til rammebetingelser for lønn. 
Selskapet benytter KLP som pensjonsleverandør (regulert i selskapsavtalen). Det er også tegnet en utvidet 
ulykkesforsikring for ansatte som dekker fritid, samt reiseforsikring (tjenestereiser). 

De ansatte har tilbud om en time ukentlig trening i arbeidstiden, samt delvis refusjon for treningsavgift 
ved treningsstudio. 

 

SYKEFRAVÆR 

Samlet fraværsprosent for selskapet i 2020 var på 5,5 %, fordelt på et 1,4 % korttidsfravær og 4,1 % 
langtidsfravær. 

 

Sykefraværet i 2020 kan til dels kalles en unntakstilstand som ikke er representativ i forhold til 
foregående år på grunn av covid-19. Selskapet har fulgt alle nasjonale og regionale covid-19 føringer som 
har resultert i at mange ansatte har fått en endret arbeidssituasjon med blant annet hjemmekontor.  

Selskapet har gode rutiner for sykefraværsoppfølging, og benytter seg av samarbeidspartnere som Agder 
Arbeidsmiljø, NAV og KS bedrift der det er naturlig. Arbeidet med å holde sykefraværet nede er en 
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kontinuerlig prosess, mer en daglig måte å jobbe på enn kun et mål på årsbasis. 

Det var i 2020 ingen skader eller ulykker blant ansatte som ble meldt inn til arbeidsgiver tilknyttet 
arbeidsforhold eller arbeidsplassen. Fra 01.01.2021 har IKT Agder tatt i bruk QM+ som sitt avvikssystem. 

Å holde et lavt sykefravær er en kontinuerlig prosess som selskapet jevnlig rapporterer på og tiltak settes 
inn der dette er naturlig. I 2025-strategien sier vi at selskapet skal ligge under 5%. 

MEDARBEIDERTILFREDSHET OG BRUKERTILFREDSHET 

Det ble gjennomført medarbeiderundersøkelse og brukerundersøkelse i desember i 2019. Tilsvarende 
undersøkelser vil bli gjort igjen i 2021. 

Medarbeiderundersøkelsen som ble benyttet var «10 faktor medarbeiderundersøkelse» fra Kommunenes 
Sentralforbund. 

 

I januar 2020 hadde selskapet en god prosess avdelingsvis, tilknyttet faktorer som det skulle arbeides 
med. Det kom frem at rolleklarhet var den faktoren de fleste ansatte ønsket en større tydelighet rundt. 
Dette sammenfalt med ledelses oppfatning, da det var planlagt en omorganisering. Det ble arbeidet med 
en ny organisering som skulle ivareta rolleklarheten bedre i selskapet. 

Ny organisering trådte i kraft 01.10.20 og alle ansatte hadde fra og med 01.10.20 til 01.01.21 
medarbeidersamtale som inkluderte rollebeskrivelse med sin nye leder. 

 

MILJØ 

Selskapet er Miljøfyrtårnsertifisert og sertifiseringen ble i 2020 fornyet for tre nye år. Det arbeides 

kontinuerlig med styrking av selskapets internkontroll og bevisstgjøring på forurensing og energisparing. 

Miljøfyrtårn-sertifiseringen forutsetter at det lages en årlig klima- og miljørapport, resultatene fra denne 

er tilgjengelig via www.ikt-agder.no. 

 

http://www.ikt-agder.no/
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ØKONOMI 

Selskapet har utviklet en prismodell for eierkommunene som er grunnlag for betaling for hoveddelen av 
selskapets tjenester. Den enkelte kommune betaler i utgangspunktet for de tjenester som rent faktisk tas 
ut. Dette gir en forutsigbarhet både for den enkelte kommune og selskapet.  

Vesentlige faktorer som har påvirket økonomien i 2020 er: 

• Flere vakanser som ikke er blitt besatt etter virksomhetsoverdragelser fra fylkeskommunen og 
Vennesla kommune. 

• Stor vekst i antall PC-er og nettbrett i skolene. IKT Agder kjøper dette utstyret og leier ut til 
kommunene over 3-4 år, og dermed har en slik økning en stor effekt på selskapets investeringer 
og kostnadsnivå 

• Det pågår mange fellesprosjekter relatert til anskaffelse av programvare, oppgraderinger og 
forbedringstiltak. Disse ledes av styringsgrupper med medlemmer fra både IKT Agder og eierne, 
men det er IKT Agder som dekker alle prosjektkostnadene. De siste årene har kostnadene til disse 
prosjektene vært lavere enn budsjettert, mye fordi de er skjøvet ut i tid.  

• IKT Agder har overtatt driftsansvaret for Agder Fylkeskommune, Agder Kollektivtrafikk og Vest-
Agder Museet. Dette har resultert i en betydelig omsetningsøkning og en økt prosjektportefølje 

• Det gjøres en gradvis innlemmelse av Vennesla og Iveland, i 2020 ble personell 
virksomhetsoverdratt og IKT Agder begynte å leie ut PC-er til Vennesla. 

Ettersom det høsten 2020 ble klart at selskapet lå an til et betydelig mindreforbruk ble det gjort en 
ekstraordinær utbetaling til eierne på 6,5 mill. kroner. Dette, kombinert med at det er tilstrebet å bruke 
driftsmidler for kjøp av PC-er og nettbrett til eierne, gir et mindreforbruk på ca 1,5 mill. kr. for 2020. 

 

ORGANISERING 

Selskapet gjennomførte en omorganisering 1. oktober 2020. 

Følgende avdelinger var gjeldende frem til 1.10.2020: 

Funksjon Navn leder Avdeling 

Daglig leder Rune Johansen Stab 

Avdelingsleder Solveig Aanjesen Servicesenter 

Avdelingsleder Tonny Andre Morewood Teknologi 

Avdelingsleder Rune Møster Forvaltning 

Avdelingsleder Ronny Tellefsdal Sunde Teknisk leveranse 

Konst. Avdelingsleder Thomas Henriksen Innovasjon og prosjekt 

 

Følgende avdelinger er gjeldende etter 1.10.2020: 

Funksjon Navn leder Avdeling 

Daglig leder Rune Johansen  

Avdelingsleder Solveig Aanjesen Tjenesteleveranse 

Avdelingsleder Tonny Andre Morewood Innovasjon og digitalisering 

Avdelingsleder Tone Merete Mikalsen Virksomhetsstyring 

Avdelingsleder Ronny Tellefsdal Sunde Tjenesteplattform 

Avdelingsleder Martin Zeiffert Tjenesteutvikling og samhandling 
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Avdeling Tjenesteleveranse 

Avdeling Tjenesteleveranse har ved utgangen av 2020 50 fast ansatte fordelt på 49,5 årsverk. I tillegg har 
IKT Agder i 2020 ansvar for 6 lærlinger. 

Avdeling Tjenesteleveranse er delt inn i 3 team:  

• Drift og Applikasjon, teamleder Knut Harald Ramleth – 19 ressurser 

• Enhetshåndtering, teamleder Karl Gunnar Ellefsen – 18 ressurser 

• Servicetorg, teamleder Anne Siri Grudal Boye – 11 ressurser + 6 lærlinger organisert her 

 

Overordnet ansvarsområder for Tjenesteleveranse er: 

• Brukerstøtte med på stedet-support, koordinerer og ivaretar alle henvendelser 

• Fagansvar for lærlinger og koordinerende rolle mot våre medlemmer  

• Ansvar for selvbetjeningsløsninger og videreutvikling 

• Stabil og effektiv systemdrift og drift av applikasjoner 

• Standardisering og oppfølging av tjenesteleveranser til våre medlemmer 

• Enhetshåndtering: innkjøp, eie og leie og standardisering 

• Proaktiv overvåking av våre tjenester 

• Ansvar for drift av basis infrastruktur og applikasjonsdrift 

Det har gjennom 2020 vært fokus på kundetilfredshet og arbeidsmiljø. Aktivt arbeid gjennom 2020 har 
holdt sykefraværet nede, det har vært langtidsfravær som det er iverksatt tiltak og oppfølging på videre 
ut i 2021. 

Fokusområder:  

Tjenesteleveranse har et godt samarbeid mellom de ulike avdelingene i IKT Agder og styrkes gjennom 
teamoppbygging.  Gjennom et tett og godt samarbeid er IKT Agder i stand til å levere gode tjenester til 
sine eiere og kunder. Ressurser benyttes på tvers av team og avdelinger for å nå det beste resultat på 
leveransen. Felles kultur og forståelse for leveranse er viktig i IKT Agder. 

 

Team Drift og applikasjon skal: 

• Utføre proaktiv drift ved å overvåke de til enhver tid gjeldende tekniske løsninger i henhold til 
våre eierkommuners avtalte og gjeldende SLA 

• Arbeide proaktivt for å holde stabil drift knyttet til problemer eller feil 

• Være en god samarbeidspartner ved implementering av infrastruktur i forbindelse med større 
ombygginger og nybygg 

• Bidra med rådgivning, design og implementering av totalløsninger for nettverk 

• Planlegging, koordinering og implementasjon av nye tekniske løsninger og tjenester 

• Vedlikeholde, dokumentere og bidra til å utvikle teknisk løsninger 

• Drifte og bidra til utvikling av plattform for nettverk 

• Applikasjonsforvaltning, oppdateringer og drift 

• Bistå med teknisk produktstøtte og oppdragsbasert prosjektstøtte ved behov 

• Bidra inn i prosjekter og større oppgaver i linjen, på tvers av avdelingsstruktur 

Større oppgaver i 2020: 

• Migrering Vennesla 

• Videreutvikling av dekningsgrad av wifi på institusjoner knytte til helse og andre lokasjoner 

• Etablering av nye lokasjoner – oppgradering av eksisterende, infrastruktur og nett 
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Team Enhetshåndtering skal: 

• Supportere/hjelpe brukere ute i kommunene (på stedet-service) 

• Bistå sluttbrukere ute på eierkommunenes lokasjoner, eller fjernstyrt 

• Bistå ved leveranse og klargjøring av klientutstyr til bruker 

• Klientforvaltning, leiemodellen for våre eiere 

• Håndtere innkjøp for våre eiere, etter standard oppsett 

• Bidra inn i prosjekter og større oppgaver i linjen, på tvers av avdelingsstruktur 
 

Større oppgaver i 2020: 

• Innkjøp, oppsett og utlevering av over 6 200 klienter 

• Inngått ny OFA-avtale IT maskinvare  

• Bistått til opprettelse av infrastruktur til både test-stasjoner og massevaksinering for covid-19 

• Bistand i forbindelse med ny videregående skole, etablering av nye lokasjoner og oppgradering av 
eksisterende infrastruktur  

 

Team Servicetorg skal: 

• Behandle henvendelser fra brukere, gjennom ulike kanaler 

• Være kontaktpunkt for henvendelser og forespørsler 

• Gi god og riktig informasjon til brukerne, både knyttet til driftsmeldinger og annen sentral 
informasjon 

• Arbeide proaktivt for å holde stabil drift, knyttet til problemer eller feil 

• Videreformidle henvendelser videre inn i organisasjonen 

• Bidra til innføringsstøtte ved realisering av nye produkter og tjenester 

• Bidra til utvikling av rutiner og arbeidsprosesser for videre vedlikehold 

• Bidra inn i prosjekter og større oppgaver i linjen, på tvers av avdelingsstruktur 

Større oppgaver i 2020: 

• Implementering og drift av Service Management System 

• Knytte Brukerstøtte i Vennesla til IKT Agder – en brukerstøtte for hele samarbeidet 

Brukerstøtte har åpningstider fra kl. 07.30 – kl. 16.00. Utvidet åpningstid realiseres gjennom forskjøvet 
arbeidstid og fungerer tilfredsstillende. Ressurser som er med i utvidet åpningstid er i sin helhet knyttet til 
avdeling Tjenesteleveranse.  

Totalt i 2020 er det registrert ca 30.000 henvendelser, dette både fra medlemmer og kunder. Alle 
henvendelsene er registrert inn i Service Management Systemet som er felles for hele samarbeidet. Det 
har i løpet av 2020 blitt bygd opp egne områder for ulike fagmiljøer eks. ERP og dokumentsenter, og 
tilpasses videre i 2021 for utvidelse av områdene. 

Det er en økning av antall registrerte henvendelser fra 2019 til 2020. Økningen er relatert til utvidelse av 
samarbeidet, innføring av nye tjenester og flere kunder.  

Intern intranett-side for IKT Agder-ansatte, InnSia, benyttes til nyttig og god informasjon til alle. Her er 
også veiledninger og dokumentasjon tilgjengelig. 

«Iktsia» er tilgjengelig for alle sluttbrukerne i samarbeidet. Her er det tilgjengelig informasjon om 
selvbetjeningsløsninger, kunnskapsbase, generell informasjon, chatfunksjon og informasjon om 
uforutsette hendelser og driftsforstyrrelser. Videre utvikling av IktSia fortsetter i 2021. 

I 2020 har det vært utført store endringer, interne og eksterne prosjekter. Tjenesteleveranse er en viktig 
bidragsyter inn mot oppgavene, både innen planlegging og gjennomføring av prosjekter og oppgaver i 
linjeorganisasjonen. 
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Avdeling Tjenesteplattform 

Avdelingen Tjenesteplattform består ved utgangen av 2020 av 7 årsverk, og har ansvar for ivaretakelse av 
blant annet følgende oppgaver: 

• Utvikling og valg standardisering av basis infrastruktur som benyttes av alle brukere i samarbeidet 

• Videreutvikling av den teknologiske plattformen og infrastrukturen 

• Ivareta og utvikle en helhetlig sikkerhetskultur i selskapet 

• Teknisk arkitektur, sikkerhetsarkitektur og dataarkitektur og løsningsdesign, videreutvikle denne, 
samt bistå andre avdelinger og prosjekter hvor dette er sentralt 

• Planlegge, koordinere og implementere nye tekniske løsninger og tjenester 

• Videreutvikling og forvaltning av plattformer med tanke på best mulig kvalitet og økonomi 

• Bistå med teknisk produktstøtte og oppdragsbasert prosjektstøtte ved behov 
 
Avdelingen vil ha fokus på utvikling og forvaltning av de ulike plattformene som benyttes innen IKT Agder.  

Data og analyse er et felt hvor IKT Agder har fått forespørsel om bistand tidligere, men er et område hvor 
IKT Agder ikke har hatt nødvendig kompetanse og fokus tidligere. Det ble i 2020 jobbet med et «proof of 
concept» innen dette, og man valgte i etterkant å satse videre internt innen dette området. 
Tjenesteplattform startet et arbeid i 2020 med kompetansevridning hvor målet er at IKT Agder skal kunne 
levere tjenester til våre eiere fra en dataplattform som IKT Agder eier. Vi har behov for å styrke dette 
området med flere ansatte, og det vil være et arbeid som starter i 2021. Videre arbeid med feltet data og 
analyse vil være i fokus i strategiperioden 2020-2025. 

Sikkerhet, og særlig informasjonssikkerhet har vært et område hvor man har brukt mye tid i 2020. 
Tjenesteplattform skal bidra til at man følger et godt rammeverk for sikkerhet, og dette har vært jobbet 
med i 2020 og vil fortsette i strategiperioden.  

Samhandlingsplattformen (per nå Microsoft 365), er også noe Tjenesteplattform ønsker å utvikle i 
strategiperioden, og det er startet et prosjekt i 2020 hvor man ser på muligheten for at alle medlemmene 
i IKT Agder benytter en felles samhandlingsløsning som erstatning for dagens tradisjonelle 
telefoniløsning. Målet er at man oppnår en forenkling, standardisering og at man henter ut gevinster i 
form av muligheten for å kunne samarbeide enda bedre på tvers av kommunene.  

Tjenesteplattform (plattform med samme navn som avdelingen) er en plattform hvor medlemmene kan 
legge tjenester som skal være tilgjengelige for innbyggere og ansatte. I første omgang vil dette dreie seg 
om eiendomsinformasjon og eiendomstakster for Arendal kommune (2020), men på sikt 
(strategiperioden) vil man kunne etablere flere tjenester på denne plattformen.  

Ordningen med at hver avdeling har ett fagområde vi skal ha spesielt fokus på er videreført, og for 
tjenesteplattform sin del er dette helsesektoren. 

 

Avdeling Virksomhetsstyring 

Avdeling for Virksomhetsstyring er fra oktober 2020 en av flere nye avdelinger i IKT Agder. Avdelingen 
består av 6 faste årsverk. Etter omorganiseringen ble det ansatt en ny avdelingsleder, samt at HR&HMS 
ansvarlig, økonomiansvarlig, administrasjonsmedarbeider, virksomhetsarkitekt og innkjøpsansvarlig er del 
av den nye avdelingen.  

Avdelingen er organisatorisk plassert som en stabsavdeling i linje til Daglig leder og jobber bredt ut mot 
alle avdelingene i selskapet med støtte og rådgivning innen de ulike fagfelt. I tillegg tilfaller definerte 
faglige ansvarsområder i tråd med stillingstitler. Avdelingen består av dedikerte og kompetente 
medarbeidere med stor kompetanse innen sine fagfelt, samt høy grad av tilstedeværelse.  
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Avdeling for virksomhetsstyring sin hovedfunksjon er å:  

Koordinere på tvers av fag og organisasjon for en best mulig beslutningsprosess og sikre riktig og relevant 

informasjon, herunder få på plass riktige verktøy. 

Virksomhetsstyring skal bl.a.: 

• Sikre effektive styringsprosesser støttet av riktig bruk av teknologi  

• Etablere en prestasjonskultur som motiverer de ansatte på en slik måte at de prioriterer det som 
gir verdiskapning i organisasjonen, herunder jobbe for en sunn organisasjonskultur 

• Bryte ned det overordnede målet til IKT Agder på de de ulike nivåene i organisasjonen med 
tydelig definert ansvar og myndighet  

• Sikre den beste bruken av begrensede ressurser (ressursstyring) 

• Identifisere, prioritere og iverksette fellesskapets og virksomhetens prosjekt- og programvedtak, 
samt følge opp leveransen (porteføljestyring) 

• Benytte vår betydelige innkjøpsmakt til å påvirke innkjøps- og leverandørmarkedet i bærekraftig 
retning. Dette innebærer bl.a. å bruke innkjøpene våre som strategisk virkemiddel for å nå 
regionenes mål om en grønn, inkluderende og mer skapende region som løfter landsdelen 

• Sikre «Orden i eget hus» ved gode internkontrollrutiner 

 

Avdelingens oppgaver er blitt mer krevende ila. det siste året, både grunnet en økning i kunder og eiere, 
samt flere ansatte. En historikk med virksomhetsoverdragelser fra DDØ, VAF og Vennesla gir store 
muligheter, men også utfordringer mtp. bygging av felles kultur, arbeidsform, oppgavefordeling og 
administrative rutiner.  

Det ble ved oppstart av ny avdeling gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i avdelingen og 
stillingsbeskrivelser/rolleavklaring utarbeidet. Det er i tillegg gjennomført avklaringer mot andre 
avdelinger for rolleklarhet/samhandling om oppgaver. Medarbeideroppfølging i form av 1:1 samtaler ble 
innført med månedsoppfølging av aksjonspunkter.  

Kompetanseheving har i 2020 vært gjennomført med digital deltakelse i konferanser, samt hovedsakelig 
interne kurs og kompetanseoverføring. 

Viktige hovedleveranser i 2020 har i tillegg til etablering og konsolidering av ny avdeling vært: 
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• Fakturering, både faste månedlige fakturaer og fakturaer for enkeltoppdrag utført av andre 
avdelinger 

• Oppfølging av purringer/inkassokrav 

• Arkivering for IKT Agder 

• Kvalitetssikring og intern støtte innen økonomi og administrasjon  

• Oppfølging av kantineleverandør, bestilling av forbruksvarer og rekvisita 

• Oppfølging av avtaler innen forsikring, pensjon, leasing og telefoni 

• Budsjettering, månedsrapportering og regnskapsoppfølging 

• Oppfølging og økonomikontroll av prosjekter og investeringer 

• Lisensforvaltning. En stor oppgave i 2020 var gjennomgang og fornyelse av selskapets Enterprise 
Agreement med Microsoft. 

• Vedlikehold av IKT Agders pris- og produktmodell 

• Utarbeidelse av IKT-budsjett for samarbeidet, gjennomgang av dette med ledelsen hos hver av 
eierne 

• Bistand innen vernearbeid og beredskap 

 

Avdelingen er bla. deltaker i OFA-samarbeidet der ny rammeavtale for IT Maskinvare (pc, nettbrett, 
skjerm, AV-utstyr og tilbehør) har blitt inngått, samt deltatt i 7 ulike anskaffelsesprosjekter ila. året. I 
forbindelse med reanskaffelser av bredbåndsforbindelser for hele Agder var IKT Agder med som 
prosjektdeltaker.  

Internkontrollarbeid med innføring av nytt avvikssystem, QM+, som ble implementert vinteren 2020. Alle 
ansatte har vært igjennom en opplæringsrunde og systemet ble tatt i bruk fra 01.01.21. Det har videre 
vært gjennomført vernerunde, 3 møter i Arbeidsmiljøutvalget, og månedlige møter med tillitsvalgte. I 
forbindelse med omorganisering og utarbeidelse av lønnspolitisk plan, covid-19-situasjonen, samt 
lønnsforhandlinger har det i perioder vært gjennomført hyppigere møter med de tillitsvalgte. HMS-
håndboken, samt HMS-årshjulet ble oppdatert i 2020. Det ble videre behandlet 7 innmeldte avvik ila. 
fjoråret.  

En god metodikk og rammeverk for Porteføljestyring er viktig for selskapet og IKT Agder-samarbeidet. 
Dette arbeidet startet for fullt i slutten av fjoråret og jobbes videre med i 2021. Utlysning av stilling som 
porteføljeforvalter gikk ut i desember måned og planlegging av, samt oppstart av porteføljekontor er 
planlagt til 1. kvartal 2021.  

 

Avdeling Tjenesteutvikling og samhandling 

Avdelingen består ved årsskiftet av 16 stillinger fordelt på områdene prosjekt (6), forvaltning (7) og 
samhandling (2).  

Målet med avdelingen er å styrke samspillet med våre eiere, både i forvaltningen og direkte gjennom 
kommunekontaktene.  Vi opplever allerede at samordningen av prosjekt og forvaltning fungerer godt, 
både for leveransene, samhandling i avdelingen og med våre eiere. Tjenesteutvikling og samhandling skal 
sammen med resten av selskapet jobbe frem gode digitale tjenester.  

Kompetansehevingen i avdelingen foregår stort sett individuelt eller i mindre grupper etter eget initiativ. 

 

Prosjekt 

Fagområdet organiseres av en egen fagleder og har seks ansatte. Teamet har i 2020 jobbet med ledelse 
av flere prosjekter og det har vært meget høy prosjektaktivitet.  Blant mange pågående prosjekter, er 
disse levert fra IKT Agder:  



 

 

  18 

• System for barnehageadministrasjon (BAS)  

• Fagsystem for PP-tjenesten (Visma Flyt PPT)  

• Sak og arkivsystem (P360) for Agder fylkeskommune og østregionen  

• Bookingsystem (BookUp)  

• Kvalitetssystem (QM+)  

• ERP for Agder fylkeskommune og østregionen  

Ved utgangen av 2020 pågikk det 20 prosjekter. I de fleste av disse prosjektene har IKT Agder deltatt med 
prosjektleder og teknisk kompetanse.  

Det jobbes kontinuerlig med å heve kvaliteten og for å skape en felles prosjektmetodikk på tvers av 
avdelingen, selskapet og eierkommunene.   

 

Forvaltning 

Teamet hadde ved utgangen av 2020 syv ansatte: 4 forvaltningsansvarlige, 2 systemansvarlige og en 
teamleder.   

Målsetninger:  

• Forvaltningen skal arbeide for å få mest mulig ut av det som er investert i nye systemer  

• Sikre effektiv utnyttelse av systemene gjennom tilstrekkelig opplæring og riktig bruk   

• Tilstrebe like arbeidsprosesser for å sikre like systemer   

• Sikre effektiv samhandling med omliggende systemer   

• Sørge for å ta i bruk ny funksjonalitet kontinuerlig   

• Legge kost/nytte og kapasitet i egne organisasjoner til grunn for aktivitetsnivå  

 

 Leverandøroppfølging:  

• Sikre at vi får maksimalt ut av gjeldende avtaler  

• Være en krevende kunde  

• Påvirke leverandørenes standardløsning slik at standarden hele tiden er tilstrekkelig for oss  

 

Gevinstrealisering:  

• Forvaltningen skal arbeide for realisering av gevinster i form av penger, tid eller kvalitet.   

Våre forvaltningsansvarlige leder og fasiliteter forvaltningsarbeidet i hver sektor: Administrative 
systemer, Helse og velferd, Oppvekst, Samfunn og infrastruktur og Samferdsel.  

Små og raske systemendringer som ikke defineres som prosjekt, utføres av forvaltning.  Større initiativ 
som krever investeringsmidler og prosjektorganisering behandles av styringsgruppen for hver sektor. 
Ønsket prioritering av initiativene tas så videre til porteføljerådet som gir daglig leder og selskapet råd om 
hvilke prosjekter som bør gjennomføres basert på gevinst, ressurs og økonomi. 

 

Teamleder for forvaltningen er sekretariat for Porteføljerådet. 
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Forvalting har i 2020 gjennomført tiltak og videreutvikling i fagsystemene for 1,0 mil. kr. Dette er ført som 
investeringer og er innenfor den avtalte investeringsrammen. Videre er det gjennomført en rekke mindre 
forbedringer og oppdateringer for 1,2 mil. kr.  

Ressurser fra forvaltningen deltar i prosjekter hvor man også sikrer god overlevering fra prosjekt til 
forvaltning. En utfordring man opplever er store restanselister fra prosjekter som er ressurskrevende å 
ferdigstille. 

 

Aktivitet i forvaltningsgruppene 2020 

Administrative systemer:  

• Funksjonalitet som er kommet på plass er Digital ansettelse og modul for Lønnsforhandling. Det 
arbeides med eInnsyn og Integrasjon mellom HR portalen og P360 som muliggjør automatisk 
arkivering  

• Overtagelse av prosjekter med restanser for oppfølging; QM+, ERP østregionen, ERP Agder FK, 
P360 Agder FK  

• Det er innført felles skjemaløsning for web publisering 

 

Helse og velferd:  

• Ny forvaltningsansvarlig – oppstart i august 2020  

• Kontinuerlig arbeid med oppdatering og samkjøring av systemportefølje  

• Igangsatt arbeid med å opprette egen faggruppe innen Tannhelse  

• Innføring av Digisos (digital søknad om økonomisk sosialhjelp) og samhandlingsarkiv med SvarUT i 
7 kommuner  

• Innføring av samhandlingsarkiv med SvarUT for Profil i 2 kommuner  

• Innføring av Gericamodulen eRom i flere kommuner  

• Felles anskaffelse av smittesporingsløsning i samarbeidet  

• Innføring av samhandlingsarkiv med SvarUT for Flyktning og Voksenopplæring i 2 kommuner 
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Oppvekst:  

• Harmonisering av avtaler og betingelser for Visma flyt skole i 8 kommuner  

• Arbeidet med digitalisering av arkiveringsrutiner for skoleadministrativt system i 5 østkommuner  

• Anskaffelse av «Min Skole Pluss» – meldings og kommunikasjons-app for foresatte og 
skoleansatte i 8 kommuner  

• Innføring av Visma flyt Timeplan og vikarhåndtering i 8 kommuner  

• Overtatt forvaltning av Vigilo barnehagesystem med oppfølging av restanser, samt etablert egen 
faggruppe  

• Utarbeidet forslag til og fått godkjent plan for strategiske satsingsområder for forvaltningen av 
IKT Oppvekst frem mot 2024 

 

Samfunn og Infrastruktur:  

• Ny forvaltningsansvarlig – oppstart mars 2020  

• Anskaffelse av rammeavtale for infoskjermer  

• Tatt over forvaltning av bookingsystem for kommunale rom og haller  

• Deltagelse i anskaffelse av nytt felles gebyr- og forsystem  

• Arbeidet med systematisering og samkjøring av systemportefølje  

 

Samferdsel: 

• Overtagelse av 60-70 fagsystemer fra Statens Vegvesen til fylkeskommunen  

• Opprettelse av egen fylkeskommunal forvaltningsgruppe med 4 faggrupper  

• Deltakelse i landsdekkende prosjekter  

• Startet arbeidet med systematisering og strukturering av systemportefølje 

 

Samhandling - kommunekontaktene  

I forbindelse med omorganiseringen av selskapet ble de to stillingene som tidligere het Key Account 
Manager (KAM) flyttet til tjenesteutvikling og samhandling, og samtidig skiftet de navn til 
«Kommunekontakt».   

Fra og med 1 oktober har kommunekontaktene vært aktive med å etablere dialog inn mot eierkommuner 
og mindre virksomheter. Rollenes ansvarsområder er ved utgangen av 2020 delt geografisk hvor en 
kommunekontakt har ansvar for fylkeskommunen og kommuner i vest og den andre for de østre 
kommunene (Grimstad kommune og østover).  

Kommunekontaktene har som hovedoppgave å være bindeledd mellom eierne og IKT Agder. De skal drive 
rådgiving og informasjonsarbeid og jobber for samhandling mellom kommuner, selskaper, akademia og 
næringsliv.  De vil sørge for at alle medlemmer av IKT Agder skal være fornøyd med selskapets leveranser 
og herunder sørge for eskalering av saker der det er nødvendig. 

 

Avdeling Innovasjon og digitalisering 

Avdeling for Innovasjon og digitalisering er fra oktober 2020 en av flere nye avdelinger i IKT Agder. 
Avdelingen bestod ved utgangen av 2020 av 2,6 faste årsverk, og startet ved utgangen av 2020 en prosess 
med ansettelse av en ny digital rådgiver. Dette vil bidra med å øke kapasiteten i avdelingen til 3 årsverk i 
løpet av 2021. 

Avdelingen var tidligere organisert sammen med prosjektavdelingen. For å tydeliggjøre satsingen på 
digitalisering og innovasjon, ble det besluttet å opprette dette området som en egen organisatorisk 
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enhet, i linje direkte til Daglig leder. Avdelingen består av dedikerte og kompetente medarbeidere med 
stor kompetanse innen sine fagfelt, og som vil sikre høy grad av tilstedeværelse i samarbeidet. 

Våre medlemmer opplever innovasjon som en positiv endring, et nødvendig virkemiddel for å 
effektivisere sine tjenester, og levere tilsvarende eller bedre tjenestenivå med mindre ressurser. 
Selskapet har som strategi å ligge i front på tjenesteutvikling, og bistå våre kommuner med å tilrettelegge 
for og etablere digitale tjenester. Disse tjenestene skal gi en sosial og økonomisk verdi for samfunnet, 
enklere tilgjengelighet for innbyggere, samt en effektivisering av administrativ saksbehandling. Det er 
også viktig med en strategisk tilnærming til innovasjonsarbeid, da det er helt nødvendig å tenke nytt om 
hvordan kommunene kan levere sine tjenester. Her bidrar avdelingen Innovasjon og digitalisering med 
spisskompetanse og en tydelig satsing på området, og skal bistå med å innovere tjenesteproduksjonen 
ved å benytte teknologi der det er mulig.  

IKT Agder sin ambisjon om å være ledende på innovasjon og digitalisering krever teft for hva man skal 
delta på og i, med tydelig prioritering av aktiviteter som gir størst nytte og gjennomføringsevne og sikre 
resultater av selskapets aktiviteter. Avdelingen har av den grunn benyttet perioden fra oktober 2020 til å 
definere hva dette er, hvordan vi skal komme dit, og har startet arbeidet med å etablere rammeverk, 
metodikk og definere arenaer hvor dette kan muliggjøres.  

Avdelingens hovedfunksjon er følgende: 

• Overordnet ansvar for leveranser av digitalisering og innovasjon i samarbeidet 

• Bistå med strategisk rådgivning innenfor selskapets leveranseområder 

• Tilrettelegge for en kultur for innovasjon og nytenking, både i samarbeidet og i selskapet 

• Sikre etablering og bruk av innovasjonsrammeverk med tilhørende innovasjonsverktøy 

• God tverrfaglig og tverrorganisatorisk koordinering av innovasjonsaktiviteter 

• Sikre effektive styringsprosesser støttet av riktig bruk av teknologi  

 

Viktige leveranser i 2020 har i tillegg til etablering og konsolidering av ny avdeling vært: 

• Etablere «prof of concept» av en tjenesteplattform, noe som ble gjennomført, og etablert med 
«Min side» tjeneste for kommunene sine innbyggere i Arendal kommune som pilot.  

• Gjennomføre en «proof of concept» på «robot as a service”, og automatisering av ulike 
arbeidsprosesser hos enkelte av våre eiere. 

• Aktiv deltaker i arbeidet med etablering av Ett digital Agder 

• Innsiktsarbeid i forbindelse med forbedring av arbeidsprosesser i avdelingen Tjenesteleveranse 
 

Avdelingen arbeider etter Digdir sine mål for en mer effektiv offentlig sektor og en enklere hverdag for 
folk flest. For å få til det må vi bidra med å være innovative og vi må kunne endre oss og bruke 
eksisterende og ny teknologi der det er mulig. Vi må samarbeide på tvers for å skape sammenhengende 
tjenester som løser brukernes behov – uavhengig av hvem som leverer tjenesten.   
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DRIFTSREGNSKAP OG BALANSE MED NOTER 

Regnskap 2020 er avsluttet av regnskapssjef 15. februar 2021 og overlevert revisjonen. 

Michal W. Aune  
Regnskapsleder 
Agder kommunale støttetjenester 
 

ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT IKT AGDER IKS 
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INVESTERINGSREGNSKAP 

 

 

Regnskapet er gjort opp med ulikt budsjett vedrørende overføring fra drift til investering i 
driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Budsjettert overføring fra drift til investering i 
driftsregnskapet utgjør kr. 16 950 000. Budsjettert overføring fra drift til investering i 
investeringsregnskapet utgjør kr. 19 850 000. 

Regnskapet er gjort opp med budsjett i investeringsregnskapet som det gjeldende budsjett. 
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BALANSE 
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NOTE 1: Regnskapsprinsipper 

IKT AGDER IKS – ORGANISERT ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER (IKS-LOVEN) 

§ 1.Lovens virkeområde 

Loven gjelder for interkommunalt selskap. Med interkommunalt selskap menes et selskap hvor alle 
deltakerne er kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper. Loven gjelder likevel ikke for 
selskap hvor samtlige deltakere har et begrenset ansvar for selskapsforpliktelsene. 

§ 2.Partsstilling 

Interkommunalt selskap kan ha rettigheter, forpliktelser og partsstilling overfor domstol og andre 
myndigheter. 

§ 3.Deltakeransvar 

Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for en prosent- eller brøkdel av selskapets forpliktelser. Til 
sammen skal delene utgjøre selskapets samlede forpliktelser. Den enkelte deltakers ansvar for 
selskapsforpliktelser svarer til deltakerens eierandel i selskapet med mindre annet fremgår av 
selskapsavtalen. 

En selskapskreditor må først gjøre sitt krav gjeldende mot selskapet. Dersom kreditor ikke oppnår dekning 
av selskapet innen 14 dager regnet fra påkrav, kan kreditor kreve den enkelte deltakeren direkte for 
deltakerens andel av forpliktelsen. En deltaker som helt eller delvis har dekket en fordring på selskapet, 
kan straks søke tilbake sitt utlegg av selskapet. 

Det føres regnskap etter de kommunale regnskapsprinsippene. Regnskapet er ført i henhold til forskrift 
om årsregnskap og årsberetning for kommuner fylkeskommuner, samt god kommunal regnskapsskikk. 
Regnskapet er basert på et finansielt orientert system med hovedvekt på anskaffelse og anvendelse av 
midler til drift og investering, og hvordan disse aktivitetene er finansiert. Resultatet vises i form av 
endring av arbeidskapitalen (omløpsmidler minus kortsiktig gjeld). Regnskap og budsjett skal baseres på 
det såkalte anordningsprinsippet: "Alle kjente utgifter/utbetalinger i året skal tas med i 
bevilgningsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når regnskapene avsluttes." 

Eiendeler og gjeld er vurdert i samsvar med regnskapsforskriftens § 8, dvs. bokført til laveste verdi av 
anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.  Alle inntekter og utgifter 
skal budsjetteres og regnskapsføres brutto. Det skal ikke gjøres fradrag for inntekter som direkte vedrører 
utgiftspostene. Kasse og bankbeholdninger er oppført med virkelige beløp. Kortsiktige fordringer er 
oppført til pålydende. 

Brutto pensjonsforpliktelse ved utgangen av året føres opp i balansen som en langsiktig gjeld, mens 
pensjonsmidler føres opp som en eiendel under anleggsmidler. Faktisk innbetalt pensjonspremie i året, 
bokføres i regnskapet som en driftsutgift. Regnskapet opererer derfor ikke med premieavvik. 
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NOTE 2: Andel salg til eiere i forhold til andre. Tilhørende 

utgifter til ekstern omsetning. 

 

 

 

NOTE 3: Gjeld til tidligere eiere 

I regnskapet for 2020 er gjeld til tidligere eiere på kr. 15 mill reklassifisert til langsiktig gjeld. I tillegg er 
bundne fond på 13 mill flyttet til disposisjonsfond, ref representantskapsmøtet 22. april 2020 sak 3/20 og 
4/20. 

 

NOTE 4: Aktivering av anleggsmidler per 31.12.2020 

 

 

Oppsummering salg av tjenester og utleie 

av PC-er og nettbrett i 2020:

Salg via 

produktmodell

Variabelt 

salg/prosjekter

Tilbakebetalt  

mindreforbruk

Eierandel

Arendal kommune inkl. Havn og Eiendom 56 640 000kr     615 000kr          1 885 000kr            29,0 %

Grimstad kommune inkl. kulturhuset 29 660 000kr     255 000kr          1 105 000kr            17,0 %

Vennesla kommune -kr                   6 845 000kr       325 000kr               10,0 %

Risør kommune 9 820 000kr       355 000kr          325 000kr               5,0 %

Tvedestrand kommune 8 800 000kr       365 000kr          325 000kr               5,0 %

Froland kommune 8 500 000kr       230 000kr          260 000kr               4,0 %

Gjerstad kommune inkl. barnevern 4 960 000kr       180 000kr          130 000kr               2,0 %

Vegårshei kommune 3 200 000kr       140 000kr          130 000kr               2,0 %

Åmli kommune 3 450 000kr       210 000kr          130 000kr               2,0 %

Agder fylkeskommune inkl. VGS 53 410 000kr     14 855 000kr     1 885 000kr            24,0 %

Sum eiere ekskl. MVA 178 440 000kr  24 050 000kr     6 500 000kr            

Sum ikke-eiere inkl. MVA 4 860 000kr       1 380 000kr       

Andel salg til ikke-eiere 3,1 %

Beregnede utgifter på vegne av ikke-eiere 6 930 000kr       Inkl. MVA
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NOTE 5: Kapitalkonto, spesifikasjon endringer 
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NOTE 6: Pensjonskostnad Kommunal Landspensjonskasse (KLP) 
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Arendal   ___/___ 2021 

 

 

 

 

______________________ ______________________ 

 

Tor Sommerseth  Ebba Laabakk 

Leder    Nestleder 

 

 

 

______________________ ______________________  

  

Karl Mork   Anne Torunn Hvideberg   

 

 

 

 

______________________ ______________________ 

 

Odd Olav Haavorstad  Hanne Henstein 

( ansattrepresentant)  ( ansattrepresentant ) 
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