Styremøte 11. september 2020
Agder kommunale støttetjenester 9.00 – 10.30
Sted: AKST
Innkalt:
Bente Rist – leder
Olav Kavli – medlem
Tron Atle Karlsson– ansattrepresentant (valgt)

Saksliste:
Fast punkt
Fast punkt
Fast punkt
Fast punkt

Godkjenning av referat
Statistikk
Status digitalisering og drift
Økonomi og sykefraværsrapportering

12/20
13/20

Stans i Digitaliseringsprogrammet og i utviklingen av RPA i AKST
Lønnsforhandlinger 2020 og HR-støtte

Eventuelt
 Vegårshei kommunes regnskap og fakturering for 2020
 Nye kunder i IKT Agder samarbeid og bruk av standardiserte oppsett
 Felles innfordringsavdeling og endring av arbeidsoppgaver for ansatt i
AKST
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Statistikk servicedesk/telefoni/HR-portalen
Se vedlegg statistikk.
Merknad:

Status digitalisering og drift
Se vedlegg
Merknad: AKST innkaller IKT Agder til midlertidig månedlige statusoppdateringer på
pågående prosjekter før hvert styremøte.

Status økonomi og sykefravær
Se vedlegg
Merknad:
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12/20 Stans i Digitaliseringsprogrammet og utviklingen av RPA i AKST
AKST har gjentatte ganger etterspurt fremdrift i RPA prosjektet med IKT Agder og
Digital Workforce. Det er for tiden stans i arbeidet med utvikling av RPA. Fremdriften
er avhengig av at IKT Agder overfører til drift. AKST må ha et møte med IKT Agder
for å finne en løsning slik at arbeidet blir gjennomført enten med egne ressurser eller
ved hjelp av andre.

Vedtak 12/20: Styret er bekymret for manglende utvikling av RPA og ber leder av
AKST og IKT Agder finne en løsning.

13/20 Lønnsforhandlinger 2020 og HR-støtte
AKST har bedt om jevnlige møter mellom HR-Grimstad og AKST. Vi trenger bistand
både i forbindelse med lønnsforhandlinger og støtte til håndtering av personalsaker.
AKST er en relativt stor bedrift og vi bør ha et tettere samarbeid med HR for å sørge
for at vi gjør en god nok jobb for våre ansatte. Dersom Grimstad kommune ikke har
kapasitet, kan vi da bruke HR-Arendal?
AKST har hatt møte med Kristine Udjus og hun anbefaler at AKST gjennomfører
«NED med sykefraværet» med assistanse fra HR-Grimstad.

Vedtak 13/20: Det avtales faste møter mellom HR og AKST med deltaker fra
Grimstad kommune. AKST gjennomfører «Ned med sykefraværet» med assistanse
fra HR-Grimstad med gjennomføring før jul 2020 eventuelt vår 2021.
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