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RKG e-helse Agder  
REFERAT  
Godkjent  

 

 
 
Møtedato 22.09.2022 Tid kl 0800-0900    

Møtested Teams Neste møte: 20.10.2022 

 
Tilstede:  

 
Setesdal region             Solveig Kyrvestad 
 
Østre Agder/Grimstad             Aase Hobbesland  
Lindesnes k             Heidi H Haven 
Arendal k             Nina Evensen Smith  
Kristiansand k             Brede Skaalerud 
Agder Fylkeskommune                Benny A. Johansen for WF 
KS Agder             Inger Holen  
IKT referansegr. daglig leder nivå   Rune Johansen 
 

Forfall: 
 
 
 
På sak: 

Statsforvalter i Agder                   Heidi Liane Danielsen 
Agder Fylkeskommune             Wenche Fresvik 
Lister region                                 Anne-Margrethe Johnsen 
 
Sak 38: Repr. I KS Fag og prioriteringsutvalg; Kjetil Løyning  
Sak 39: OSO sekr. v/ Elisabeth Holen-Rabbersvik 
Sak 40: KS nettverkskoordinator; Silje Skeie Stray og Christina Paulsen Grimstad  
 

  
Referent 

  
Kathrine Melby Holmerud og Silje Skeie Stray  
 

Vedlegg:  
 

Saks-
nr 

Sakstittel og beskrivelse Type 
sak 

2022/38 
 
0800-
0810 
 

KS Fag og prioriteringsutvalg 
v/ Kjetil Løyning  

Kjetil orienterer kort om aktuelle saker og nytt fra utvalget. Egen 
presentasjon. 
1. VKP 
2. Nasjonal e-helsestrategi 
3. Portefølje: nasjonal og regional 

. 
Forslag til datoer for å gjennomføre dialogmøte for Agder 11. okt. AU RKG 
1 t. og 20. okt. RKG e-helse møte 30. min – gitt at KS sentralt kan. 
  
Vedtak: 
1. RKG e-helse støtter forslag til prosess for å gjennomføre 

dialogmøte mellom KS sentralt og Agder; 
a. 11.10.22 AU RKG møte, 1 time 
b. 20.10.22 RKG e-helse møte, 30 min 

Orientering 
 

2022/39 
 

OSO strategiarbeid – Innovasjon 
v/Sekr. i OSO Elisabeth Holen-Rabbersvik 
– Oppfølging til sak 2021/45, 02.12.21 

Vedtak  
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0810-
0820 

 
Overordnet samarbeidsorgan (OSO) er et trepartssamarbeid mellom 
SSHF, kommuner på Agder og UiA om helserelatert forskning, utdanning 
og innovasjon. Da det skulle utarbeides tiltaksplan for å følge opp OSOs 
vedtatte strategi, ble det opprettet tre adhoc arbeidsgrupper innen 
henholdsvis forskning, utdanning og innovasjon. For å sikre sammenheng 
med e-helseprosjekt og utviklingsarbeid i regionen, ble det vurdert at 
sekretariat for RKG v/Kathrine Melby Holmerud, deltok som RKG 
representant inn i arbeidsgruppe for innovasjon. OSO har vurdert at det er 
behov for en varig struktur på arbeidsgruppene, og det anbefales at RKG 
sekretariatet v/Kathrine Melby Holmerud fortsetter som en fast 
representant i arbeidsgruppen innovasjon. Det vil sikre gode 
sammenhenger mellom e-helsefeltet og øvrig innovasjonsarbeid i 
regionen.  
 
Vedtak: 

1. RKG e-helse støtter at RKG sekretariat v/Kathrine Melby 
Holmerud deltar i OSOs arbeidsgruppe for innovasjon.  

2022/40 
 
0820- 
0830 

 

KS nettverkskoordinator  
v/ RKG sekr. Kathrine Melby Holmerud og KS nettverkskoordinator 
velferdsteknologi Silje Skeie Stray og Christina Paulsen 
– Oppfølging RKG e-helse møte 25.08.22, sak 2022/34 

 
Orientering i møtet: prosess justeringer og forankring av 
Nasjonalt mandat for kommunenettverk for innføring av velferdsteknologi 
og digital hjemmeoppfølging.  
Minner om frist for skriftlige innspill innen 27.10.22.  
 
Vedtak: 

1. RKG e-helse tar saken til orientering.  

 
Orientering 

 

2022/41 
 
0830- 
0845 

 

Søknader til Statsforvalter 2023 
v/ RKG sekr. Kathrine Melby Holmerud 

 
Det er ikke igangsatt nye satsninger i forbindelse med søknader til 
statsforvalter skjønnsmidler 2023, det er ønskelig å støtte opp og 
videreføre eksterende satsninger og prosjekter.  
 
Forslag til prioritering:  
101 Innovasjonspartnerskap Agder, alle kommunene pluss sykehuset har 
tilsluttet seg den felles anskaffelsen (første prosjektår 2021, videreføring). 
102 DHO Agder, et sentralt satsningsområde KS felles plan og 
rammeverk, i tillegg til i Agder. Tildeling av NVP midler dekker ikke 
behovet og nasjonale myndigheter har signalisert tydelig at regionene må 
søke Statsforvalter om tilskuddsmidler (ny søknad, fokus på spredning og 
implementering i Agder).  
103 Crane Agder, felles anskaffelse, det er behov for prosjektmidler for å 
sikre prosjektleder og prosjektstøtte for gjennomføring (første prosjektår 
2022, videreføring).   
104 IKT Seniorer Agder, viktig satsning i Leve Hele Livet, mobilisere andre 
enn helsesektoren og jobbe for å øke den digitale kompetanse for seniorer 
med nærmiljøtiltak og generasjonsmøter (ny søknad, videreføring av 
eksisterende satsning). For mer informasjon se vedlegg 1.  
Innspill imøtet: 

- Godt forarbeid, presentasjon og prosess – støttes! 
 
Vedtak: 

Vedtak  
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1. RKG e-helse støtter forslag til prioritering av søknader til 
Statsforvalter – skjønnsmidler 2023.   

2022/42 
 
0845-
0850 
 

Felles høringsinnspill  
 
 
Skal AU RKG e-helse  arbeide med felles høringsinnspill som deles med 
kommunene i Agder? 
Kort orientering om sak i AU RKG e-helse og videre prosess.  
 
Vedtak: 

1. RKG e-helse tar saken til orientering.  

Orientering 

2022/42 
 
0850-
0855 
 

Informasjon fra sekretariatet 
v/ RKG sekr. Kathrine Melby Holmerud   
 
1. Kort orientering om status for SOVA 2023  
Dato 25. og 26. mai 
Sted: under arbeid med å innhente tilbud 
Det er kommet innspill til å profesjonalisere konferansen, sees i 
sammenheng med de økonomiske rammene. 
2. www.ehelseagder.no 
Ønskelig å publisere referat fra RKG e-helse møtene på nettsiden. Innhold 
sentreres til saker, aksjonspunkter og vedtak. Tas opp igjen i neste møte. 
3. #vårtagder 
 
Vedtak: 
1. RKG e-helse tar saken til orientering 

Orientering 

2022/43 
 
0810- 
0820 
 

Eventuelt  

  

http://www.ehelseagder.no/

