Tine Sundtoft overtar som prosjektleder
for sammenslåingen
Fellesnemnda vedtok i sitt møte 29. januar å ansette Tine Sundtoft
som prosjektleder/fylkesrådmann for Agder fylkeskommune.
Tirsdag 13. februar innvilget fylkestinget i Vest-Agder permisjon
til Tine Sundtoft fra jobben som fylkesrådmann i Vest-Agder.
Etter avtale med midlertidig prosjektleder Arild Eielsen, overtar
Tine Sundtoft som prosjektleder allerede fra 15. februar.
Tine vil ha kontor på begge fylkeshusene. I Arendal skal Tine disponere
kontor nr. 1459. I Kristiansand bytter hun kontor med Kristin Tofte
Andresen, som nå er konstituert fylkesrådmann i Vest-Agder.

- Jeg gleder meg til å arbeide
med en spennende og krevende
sammenslåing, fordi jeg har
stor tro på at Agder fylkeskommune blir viktig for den
videre utvikling av Agder,
sier Tine Sundtoft.

Status på arbeidet i gruppe for IKT og digitalisering

Arbeidet med hvordan vi skal organisere IKT
og digitalisering i Agder fylkeskommune går
raskt fremover. - Vi har ved hjelp av konsulenter
fra PA Consulting Group intervjuet ledere,
mellomledere og fagpersoner fra begge
fylkeskommuner og IKT-Agder, forteller
Martin Zeiffert, IKT-leder i Aust-Agder
fylkeskommune.
Han forteller videre at intervjuene fokuserer
på hvordan den enkelte i dag opplever
organiseringen av IKT og digitaliseringsarbeidet
i fylkeskommunene og hvilke tanker og ideer
de har for hvordan dette kan organiseres i Agder.
- Det har kommet mange gode innspill og betraktninger.
Begge fylkeskommunene har mange medarbeidere med
god og relevant kompetanse og begge fylkeskommunene er
involvert i viktige nasjonale programmer og utviklingsprosjekter.
I de neste to ukene skal vi vurdere de ulike analysene og diskutere oss frem til
en organisering vi tror kan fungere for Agder fylkeskommune, avslutter Zeiffert.
Arbeidsgruppa for IKT og digitalisering har følgende medlemmer:







Kristin Tofte Andresen, konst. fylkesrådmann (VAF)
John G. Bergh, ass. Fylkesrådmann (AAfk)
Knut Fredvik, IKT-sjef (VAF)
Kjell Tore Øvertun, tillitsvalgt (AAfk)
Odd Olav Haavorstad, tillitsvalgt (VAF)
Martin Zeiffert, IKT-leder (AAfk)

Økt behov for informasjon:

Månedlig nyhetsbrev, orienteringer og
informasjon på nett. Det er mange
måter og kanaler å gi informasjon på.
I arbeidet med opprettelsen av
Agder fylkeskommune er nettsiden
www.agderfk.no en viktig kanal,
som vi oppfordrer ansatte til å bruke.
Her finner du informasjon om de politiske
prosessene og hvem som sitter i hvilke
utvalg, kontaktinfo til tillitsvalgte og
mye annet.

Kontaktinformasjon

Lurer du på noe eller har andre tilbakemeldinger?
Kontakt Cheryl Macdonald, cmd@vaf.no,
eller Svein Buer, Svein.Buer@austagderfk.no

