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Svar på spørsmål om arbeidsplasser og interkommunalt 
samarbeid 
 
Det vises til epost mottatt 30. november med tre spørsmål om oversikter 
arbeidsplasser og interkommunalt samarbeid. Her følger svar på de tre spørsmålene. 
 

Spørsmål 1: Stedsavhengige stillinger 
Spørsmål: Tidligere oversendt informasjon viser at kommunen pr april 2022 hadde 8790 fast 
ansatte (målt som stillinger, antall personer kan være litt lavere). Hvor mange av disse ansatte er 
stedsuavhengige – og hvor mange er i stedsavhengige stillinger? (omtrentlig anslag holder) 
 
Svar: Begrepene stedsavhengige og stedsuavhengige tjenester kan forstås på flere måter. Under 
finner dere en tabell som viser omtrentlig fordeling av kommunens faste stillinger fordelt på ulike 
typer stedsavhengige og stedsuavhengige stillinger pr november 2022. Kategorisering tar 
utgangspunkt i de samme kriteriene som ble benyttet i forbindelse med utarbeidelse av 
flytteplaner for kommunesammenslåingen.  
 
Type  Andel  
Stedsavhengige    
S-1 Steder hvor brukerne oppholder seg for å få tjenester: For eksempel skoler, barnehager, 
SFO, sykehjem, bemannede boliger  68%  

S-2 Tjenester som har baser i et eller flere lokalområder, mens selve tjenesten utføres 
desentralt: for eksempel tekniske driftstjenester, hjemmebaserte tjenester (soner), 
frisklivsentralen, fritidsklubber og ambulante tilbud.   19%  
S-3 Tjenester med publikumsmottak for eksempel: Bibliotek, servicetorg, helsestasjoner  2%  
Stedsuavhengige    
SU-1 «sektorovergripende funksjoner» som kan sitte hvor som helst: personalavdeling, 
regnskapstjenester, arkiv/dokumentsenter, IKT drift, innkjøpstjenester, lønningskontor etc  3 %  

SU-2 stedsuavhengige publikumstjenester som saksbehandlings- og forvaltningsoppgaver. 
Eksempler på slike tjenester finner vi blant annet i NAV, plan og bygg.  5%  
SU-3 Stedsuavhengig når det gjelder fysisk lokalisering, men avhengig av å være lokalisert 
sammen med andre. Eksempler: politisk sekretariat, staber i tjenesteområdene.  4 %  
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Spørsmål 2: Kontorplasser  

Spørsmål: Hvor mange ansatte har sitt faste kontorsted på kommunehusene på Nodeland og 
Tangvall i dag, og om lag hvor mange sitter på rådhuset eller i nærheten i Kvadraturen? 
(omtrentlig anslag holder) 
 
Svar: Vi viser til tidligere oversendt informasjon om kontorplasser, med oversikt over antall 
kontorplasser som inngikk i flytteplanene i forbindelse med sammenslåingen. Oversikten er fra 
2019. Vi antar at fordeling av antall kontorarbeidsplasser er omtrent den samme nå som den 
gang. Det var til sammen 1 783 kontorplasser som inngikk i flytteplanene. Fordelingen på de tre 
kommunene var slik: 

• Kristiansand: 1339 
• Songdalen: 131 
• Søgne: 313 

 
Spørsmål 3: Interkommunale samarbeid 

I rammen under er et bilde av kommunens nettside med hvor eierposisjoner og selskap er vist. 
Det er en fin nettside som gir god informasjon. Men denne oversikten dekker bare de 
interkommunale samarbeidene som har eget regnskap. De oppgavefellesskap som ikke har eget 
regnskap, og alle vertskommunesamarbeid, og evt. andre utformelle samarbeid som ligger 
direkte i by-kassa, er ikke med. Statsforvalteren mener det er viktig å få et bilde av alt 
interkommunalt samarbeid, og særlig vertskommunesamarbeid på viktige tjenesteområder, når 
vi skal vurdere konsekvenser av en evt. deling. Vi er kjent med oversikten pr desember 2017 i 
kap 5.2 i fellesnemdas grunnlagsdokument fra 2018. Men det har trolig skjedd en del endringer 
siden 2017. Kan kommunen hjelpe oss med en oppdatert oversikt over dette? 
 
Svar: Vi har utarbeidet en oversikt som viser interkommunale samarbeid før og etter 2020. Vi har 
tatt utgangspunkt i oversikten som ble utarbeidet i 2017, og innhentet informasjon fra 
kommunens ulike områder. Det tas forbehold om at oversikten ikke er fullstendig. Vi har funnet 
det hensiktsmessig å gruppere det interkommunale samarbeidet i to kategorier: 

1. Interkommunale samarbeid  
2. Nettverkssamarbeid 

 
1. Interkommunale samarbeid 

Vi har ikke lykkes med å innhent hjemmel for alle de nye samarbeidene. Hvis Statsforvalteren 
trenger en fullstendig oversikt for å ferdigstille utredningen, kan dette etterspørres. 
 
Samarbeid Før 2020 Status etter 2020, samt eventuell 

hjemmel i ny kommunelov 
Ansvarlig 
område 

Lønn §28 
SO+ Krs  

Sammenslåing Sø-So-Krs ØK 

Innkjøpssamarbeid §27 
Sø-So-Krs + 3 

Sammenslåing Sø-So-Krs 
Pågår en utredning første halvår 2023 
av et IKS for felles innkjøpstjeneste i 
Agder – sammen med alle kommuner i 
Agder og Fylkeskommunen. 

ØK 

Kemnerkontoret-skatt §28 
So-Krs + 1 

Overtatt av staten ØK 

Interkommunal 
arbeidsgiverkontroll i Agder 

§28 
Sø- So- Krs + 16 

Overtatt av staten ØK 

Barnevernstjenesten for 
Kristiansandsregionen  

§28 
Sø-So-Krs + 2 

Sammenslåing Sø-So-Krs 
Ny avtale andre kommuner etter § 20-2 

OPPV 

Spørsmål 2: Kontorplasser
Spørsmål: Hvor mange ansatte har sitt faste kontorsted på kommunehusene på Node/and og
Tangvoll i dag, og om lag hvor mange sitter på rådhuset eller i nærheten i Kvadraturen?
(omtrentlig anslag holder)

Svar: Vi viser t i l tidligere oversendt informasjon om kontorplasser, med oversikt over antall
kontorplasser som inngikk i flytteplanene i forbindelse med sammenslåingen. Oversikten er fra
2019. Vi antar at fordeling av antall kontorarbeidsplasser er omtrent den samme nå som den
gang. Det var ti l sammen l 783 kontorplasser som inngikk i flytteplanene. Fordelingen på de tre
kommunene var slik:

• Kristiansand: 1339
• Songdalen: 131
• Søgne: 313

Spørsmål 3: Interkommunale samarbeid
I rammen under er et bilde av kommunens nettside med hvor eierposisjoner og selskap er vist.
Det er en f i n nettside som gir god informasjon. Men denne oversikten dekker bare de
interkommunale samarbeidene som har eget regnskap. De oppgavefellesskap som ikke har eget
regnskap, og alle vertskommunesamarbeid, og evt. andre utforme/le samarbeid som ligger
direkte i by-kassa, er ikke med. Statsforvalteren mener det er viktig å få et bilde av alt
interkommunalt samarbeid, og særlig vertskommunesamarbeid på viktige tjenesteområder, når
vi skal vurdere konsekvenser av en evt. deling. Vi er kjent med oversikten pr desember 2017 i
kap 5.2 i fellesnemdas grunnlagsdokument fra 2018. Men det har trolig skjedd en del endringer
siden 2017. Kan kommunen hjelpe oss med en oppdatert oversikt over dette?

Svar: Vi har utarbeidet en oversikt som viser interkommunale samarbeid før og etter 2020. Vi har
tatt utgangspunkt i oversikten som ble utarbeidet i 2017, og innhentet informasjon fra
kommunens ulike områder. Det tas forbehold om at oversikten ikke er fullstendig. Vi har funnet
det hensiktsmessig å gruppere det interkommunale samarbeidet i to kategorier:

l. Interkommunale samarbeid
2. Nettverkssamarbeid

1. Interkommunale samarbeid
Vi har ikke lykkes med å innhent hjemmel for alle de nye samarbeidene. Hvis Statsforvalteren
trenger en fullstendig oversikt for å ferdigstille utredningen, kan dette etterspørres.

Samarbeid Før 2020 Status etter 2020, samt eventuell Ansvarlig
hjemmel i ny kommunelov område

Lønn §28 Sammenslåing Sø-So-Krs ØK
s o + Krs

Innkjøpssamarbeid §27 Sammenslåing Sø-So-Krs ØK
Sø-So-Krs + 3 Pågår en utredning første halvår 2023

av et IKS for felles innkjøpstjeneste i
Agder - sammen med alle kommuner i
Aqder oq Fylkeskommunen.

Kemnerkontoret-skatt §28 Overtatt av staten ØK
So-Krs+ l

Interkommunal §28 Overtatt av staten ØK
arbeidsgiverkontroll i Agder Sø- So- Krs + 16
Barnevernstjenesten for §28 Sammenslåing Sø-So-Krs OPPV
Kristiansandsreqionen Sø-So-Krs + 2 Ny avtale andre kommuner etter § 20-2
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Barnevern og mottak §28 
Sø- So- Krs + 25 

Barnevernvakta inngår i avtalen som 
gjelder Barneverntjenesten hva angår 
Søgne/Songdalen  

OPPV 

Familie for første gang Var ikke etablert 
før 2020 

Kristiansand er vertskommune for flere 
kommuner i Agder. 
Avtaler basert på § 20-2 

OPPV 

Alarmtelefon for barn og 
unge 

Nasjonalt tilbud Uberørt OPPV 

Pedagogisk psykologiske 
tjenester (PPT) 

§28 
Sø-So 

Sammenslåing Sø-So-Krs 
 

OPPV 

Grunnleggende opplæring for 
nyankomne innvandrere 

§28 
Sø-So 

Sammenslåing Sø-So-Krs – 
Voksenopplæringssenteret på Birkelid 
nedlagt i 2020. 

OPPV 

Næringssamarbeid  §28 
Krs + 1 

Business Region Kristiansand er 
etablert.  
Næringssamarbeidet med Birkenes 
kommune er et avtalebasert samarbeid 
som ikke fordrer noen endringer etter 
ny kommunelov. 

SI 

Region Kristiansand Politisk nettverk 
Sø- So- Krs + 4 

Sammenslåing Sø-So-Krs 
Ny avtale andre kommuner etter § 18.1 

SI 

Region Kristiansand – 
Dokumentsenteret selger 
arkivtjenester til selskapet 

 Iverksatt fra 2022 ORG 

Region Kristiansand – eget 
regnskap hos 
regnskapstjenesten i 
Kristiansand 

§27 
Sø-So-Krs + 4 

Kristiansand leverer tjenester 
(tjenestekjøp) om regnskap og 
lønnstjenester. 
 

ØK 

Telemedisinsk sentral (fra 
prosjekt til drift i 2019) 

§28 
So-Krs 

Kristiansand kommune har ikke lenger 
ansvar for denne 

HM 

Utviklingssenter for 
hjemmetjenester og 
sykehjem 

§28 
SO-KRS 

Sammenslåing So-Krs 
Kristiansand har et vertskommune-
oppdrag fra direktoratet, for kommuner 
vest i Agder.  

HM 

Jegersberg gård 
rehabiliterings- og 
kompetansenter 

§28 
Sø-So-Krs + 2 

Sammenslåing Sø-So-Krs 
Kristiansand kommune er 
vertskommune for Lillesand og og 
Vennesla. Det er etablert eksterne 
samarbeidsavtaler med Oslo, Vinje, 
Arendal, Farsund, Åseral per des 2022 

HM 

Kommunal øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold 

§28 
Krs + 2 

SØ, So ble del av nye Krs 
Ikke nye avtaler med andre kommuner 

HM 

Responssenteret (fra 
prosjekt til drift i 2018) 

§28 
Krs + 2 

SØ, So ble del av nye Krs. 
Kristiansand koordinerer 
avtaleforvaltningen for Agder- 
kommunene i 
vertskommunesamarbeidet 

HM 

Kristiansand legevakt §28 
Sø- So- Krs + 9 

Sammenslåing Sø-So-Krs 
Nylig reforhandlet avtale. Deltakende 
kommuner: Birkenes, Lillesand, 
Vennesla, Iveland, Åseral, Hægebostad, 
Lyngdal Nord. 

HM 

Søgne og Songdalen 
legevakt 

§28 
Sø-So 

Sammenslåing Sø-So-Krs 
 

HM 

Stiftelsen Vest-Agder 
krisesenter 

§28 
Sø- So- Krs + 16 

Sammenslåing Sø-So-Krs 
 

HM 

Kemnerkontoret-skatt §28 
So-Krs + 1 

Overtatt av staten 
Arkivansvaret for sakene ved tidl. 
kemnerkontor er fortsatt hos 
Kristiansand. Det må avklares videre 
eierskap for å kunne ivareta 
innsynsforespørsler.  

ØK og 
ORG 

Interkommunal 
vigselsordning 

§28 
Sø-So-Krs 

Sammenslåing Sø-So-Krs ORG 

Barnevern og mottak §28 Barnevernvakta inngår i avtalen som OPPV
Sø- So- Krs + 25 gjelder Barneverntjenesten hva angår

Søqne/Sonqdalen
Familie for første gang Var ikke etablert Kristiansand er vertskommune for flere OPPV

før 2020 kommuner i Agder.
Avtaler basert på § 20-2

Alarmtelefon for barn og Nasjonalt tilbud Uberørt OPPV
unqe
Pedagogisk psykologiske §28 Sammenslåing Sø-So-Krs OPPV
tjenester (PPT) Sø-So
Grunnleggende opplæring for §28 Sarnrnenslålno Sø-So-Krs - OPPV
nyankomne innvandrere Sø-So Voksenopplæringssenteret på Birkelid

nedlaqt i 2020.
Næringssamarbeid §28 Business Region Kristiansand er SI

Krs+ l etablert.
Næringssamarbeidet med Birkenes
kommune er et avtalebasert samarbeid
som ikke fordrer noen endringer etter
ny kommunelov.

Region Kristiansand Politisk nettverk Sammenslåing Sø-So-Krs SI
Sø- So- Krs + 4 Ny avtale andre kommuner etter § 18.1

Region Kristiansand - Iverksatt fra 2022 ORG
Dokumentsenteret selger
arkivtjenester til selskapet
Region Kristiansand - eget §27 Kristiansand leverer tjenester ØK
regnskap hos Sø-So-Krs + 4 (tjenestekjøp) om regnskap og
regnskapstjenesten i lønnstjenester.
Kristiansand
Telemedisinsk sentral (fra §28 Kristiansand kommune har ikke lenger HM
prosjekt til drift i 2019) So-Krs ansvar for denne
Utviklingssenter for §28 Sarnrnenslålno So-Krs HM
hjemmetjenester og SO-KRS Kristiansand har et vertskommune-
sykehjem oppdrag fra direktoratet, for kommuner

vest i Agder.
Jegersberg gård §28 Sammenslåing Sø-So-Krs HM
rehabiliterings- og Sø-So-Krs + 2 Kristiansand kommune er
kompetansenter vertskommune for Lillesand og og

Vennesla. Det er etablert eksterne
samarbeidsavtaler med Oslo, Vinje,
Arendal Farsund Åseral oer des 2022

Kommunal øyeblikkelig hjelp §28 SØ, So ble del av nye Krs HM
døgnopphold Krs+ 2 Ikke nye avtaler med andre kommuner
Responssenteret (fra §28 SØ, So ble del av nye Krs. HM
prosjekt til drift i 2018) Krs+ 2 Kristiansand koordinerer

avtaleforvaltningen for Agder-
kommunene i
vertskommunesamarbeidet

Kristiansand legevakt §28 Samrnenslåinq Sø-So-Krs HM
Sø- So- Krs + 9 Nylig reforhandlet avtale. Deltakende

kommuner: Birkenes, Lillesand,
Vennesla, Iveland, Åseral, Hægebostad,
Lyngdal Nord.

Søgne og Songdalen §28 Samrnenslåinq Sø-So-Krs HM
leqevakt Sø-So
Stiftelsen Vest-Agder §28 Sammenslåing Sø-So-Krs HM
krisesenter Sø- So- Krs + 16
Kemnerkontoret-skatt §28 Overtatt av staten ØK og

So-Krs+ l Arkivansvaret for sakene ved tidl. ORG
kemnerkontor er fortsatt hos
Kristiansand. Det må avklares videre
eierskap for å kunne ivareta
innsynsforesoørsler.

Interkommunal §28 Samrnenslåinq Sø-So-Krs ORG
vigselsordning Sø-So-Krs
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KR-IKT §28 
So- Krs + 3 

Sammenslåing Sø-So-Krs 
IKT-samarbeidet ble lagt ned i 2018  

ORG 

Personvernombud §28 
Sø-So-Krs 

Sammenslåing Sø-So-Krs 
 

ORG 

Gjeldsrådgiver §28 
So- Krs + 4 

Sammenslåing Sø-So-Krs 
Usikkert om nye Kristiansand har avtale 
med andre kommuner 

KI 

Sandripheia fritidspark §27 
Sø-So-Krs + 1 

Sammenslåing Sø-So-Krs 
Det foreligger ikke ny avtale 

BS 

Interkommunalt beredskap 
ved akutt forurensning (IUA).  

§27 SØ, SO, KRS 
+8 

Ny avtale skal utarbeides i 2023 BS 

Midt Agder interkommunale 
akuttforurensing 

§27 
Sø-So-Krs + 8 

Utgår – er samme som IUA  

Otra interkommunale 
avløpsanlegg 

§27 
Krs + 2 

Uberørt 
 

BS 

Kristiansand og Vennesla 
interkommunale 
avløpsanlegg 

§27 
Krs + 1 

Uberørt BS 

ATP-samarbeid for 
Kristiansandsregionen 

§27 
Sø-So-Krs + 7 

Sammenslåing Sø-So-Krs 
ATP-samarbeidet etableres som et eget 
interkommunalt politisk råd etter 
reglene i kommuneloven, §19-4 

BS 

Nullvisjonen i Søgne, 
Songdalen og Vennesla 

§27 
Sø-So + 2 

Videreført i nye Krs BS 

Oppmålingskontor §28 
Sø-So 

Sammenslåing Sø-So-Krs 
 

BS 

Midt-Agder friluftsråd §27 
Sø-So-Krs + 5 

Sammenslåing Sø-So-Krs 
Ny avtale andre kommuner etter § 19-1 

BS 

VAVA-Vannassistenten i 
Vest-Agder 

§27 
Sø-So-Krs + 12 

Sammenslåing Sø-So-Krs 
Det foreligger ikke ny avtale 

BS 

Høllen interkommunale 
renseanlegg 

§28 
Sø-So 

Sammenslåing Sø-So-Krs 
 

BS 

Vassdragsstyret for Nedre 
Otra 

Kristiansand og 3 
andre 
kommuner, AFK 
m.fl. Sø og So 
ikke med 

Ikke inngått ny avtale etter 
sammenslåing 

BS 

Samarbeidsavtale 
koordinator for 
vannområdene Topdalselva, 
Otra og Lygna. 

 Etablert i ny kommune. Kristiansand og 
6 andre kommuner og 
fylkeskommunen. Birkenes kommune 
er vertskommune. Ikke tatt stilling til 
hjemmel i kl. 

BS 

 
 

2. Nettverkssamarbeid  
De interkommunale samarbeidsnettverkene i Agder er ofte enten på Agder-nivå eller 
på kommuneregion-nivå (Region Kristiansand). I Region Kristiansand ble nye 
Lindesnes kommune en del av samarbeidet etter sammenslåingen.  De fleste fag- og 
ledernettverkene eksisterte før sammenslåingen, og da var alle tre kommuner 
representert. Som resultat av sammenslåingen ble representasjonen redusert fra tre 
til en kommuner.  Ved eventuell deling vil det igjen bli aktuelt å vurdere hvordan de 
nye kommunene skal være representert og hvilke nettverk de prioriterer å delta i. 
 
Fag -og ledernettverkene i Region Kristiansand:  

• Kommunedirektørutvalget i Kristiansands-regionen 
• KRIM-nettverket  
• Folkehelsenettverket  
• Helse-, sosial og omsorgsnettverket  
• Oppvekstnettverket  
• Arbeidsgivernettverket  
• Næringsnettverket  

KR-IKT §28 Sammenslåing Sø-So-Krs ORG
So- Krs+ 3 IKT-samarbeidet ble laqt ned i 2018

Personvernombud §28 Sammenslåing Sø-So-Krs ORG
Sø-So-Krs

Gjeldsrådgiver §28 Sammenslåing Sø-So-Krs KI
So- Krs+ 4 Usikkert om nye Kristiansand har avtale

med andre kommuner
Sandripheia fritidspark §27 Sammenslåing Sø-So-Krs BS

Sø-So-Krs + l Det foreliaaer ikke ny avtale
Interkommunalt beredskap §27 SØ, SO, KRS Ny avtale skal utarbeides i 2023 BS
ved akutt forurensninq (ILJA). +8
Midt Agder interkommunale §27 Utgår - er samme som ILJA
akuttforurensinq Sø-So-Krs + 8
Otra interkommunale §27 Uberørt BS
avløpsanleqq Krs+ 2
Kristiansand og Vennesla §27 Uberørt BS
interkommunale Krs+ l
avløpsanleqq
ATP-samarbeid for §27 Sammenslåing Sø-So-Krs BS
Kristiansandsregionen Sø-So-Krs + 7 ATP-samarbeidet etableres som et eget

interkommunalt politisk råd etter
reqlene i kommuneloven, §19-4

Nullvisjonen i Søgne, §27 Videreført i nye Krs BS
Sonqdalen oq Vennesla Sø-So+ 2
Opprnållnqskontor §28 Sammenslåing Sø-So-Krs BS

Sø-So
Midt-Agder friluftsråd §27 Sammenslåing Sø-So-Krs BS

Sø-So-Krs + 5 Ny avtale andre kommuner et ter§ 19-1
VAVA-Vannassistenten i §27 Sammenslåing Sø-So-Krs BS
Vest-Aqder Sø-So-Krs + 12 Det foreliaaer ikke ny avtale
Høllen interkommunale §28 Sammenslåing Sø-So-Krs BS
renseanleaa Sø-So
Vassdragsstyret for Nedre Kristiansand og 3 Ikke inngått ny avtale etter BS
Otra andre sammenslåing

kommuner, AFK
m.fl. Sø og So
ikke med

Samarbeidsavtale Etablert i ny kommune. Kristiansand og BS
koordinator for 6 andre kommuner og
vannområdene Topdalselva, fylkeskommunen. Birkenes kommune
Otra og Lygna. er vertskommune. Ikke tatt stilling til

hiemmel i kl.

2. N e t t v e r k s s a m a r b e i d
De interkommunale samarbeidsnettverkene i Agder er ofte enten på Agder-nivå eller
på kommuneregion-nivå (Region Kristiansand). I Region Kristiansand ble nye
Lindesnes kommune en del av samarbeidet etter sammenslåingen. De fleste fag- og
ledernettverkene eksisterte før sammenslåingen, og da var alle t re kommuner
representert. Som resultat av sammenslåingen ble representasjonen redusert fra t re
t i l en kommuner . Ved eventuell deling vil det igjen bli aktuelt å vurdere hvordan de
nye kommunene skal være representert og hvilke nettverk de prioriterer å delta i.

Fag -og ledernettverkene i Region Krist iansand:
• Kommunedirektørutvalget i Kristiansands-regionen
• KRIM-nettverket
• Folkehelsenettverket
• Helse-, sosial og omsorgsnettverket
• Oppvekstnettverket
• Arbeidsgivernettverket
• Næringsnettverket
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Fag og ledernettverk på Agder-nivå: 

• Kommunedirektørkollegiet Agder 
• Helsefellesskapet OSS, og det interkommunale samarbeidet KOSS (kommunalt 

overordnet strategisk samarbeid) 
• Overordnet samarbeidsorgan mellom kommuner, SSHF og UiA (OSO) 
• Regional koordineringsgruppe (RKG) e-helse  
• Regional koordineringsgruppe oppvekst og utdanning 
• Digi Agder 
• Arbeidsgivernettverk Agder  

 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Aunevik  
Rådgiver  
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift 
 
 
 
 
 
Kopi:  Statsforvalteren i Agder v/Janne Duesund 
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Fag og ledernettverk på Agder-nivå:
• Kommunedirektørkollegiet Agder
• Helsefellesskapet OSS, og det interkommunale samarbeidet KOSS (kommunalt

overordnet strategisk samarbeid)
• Overordnet samarbeidsorgan mellom kommuner, SSHF og UiA ( 0 5 0 )
• Regional koordineringsgruppe (RKG) e-helse
• Regional koordineringsgruppe oppvekst og utdanning
• Digi Agder
• Arbeidsgivernettverk Agder

Med hilsen

Anne Aunevik
Rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og gyldig uten underskrift
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