Agenda
Rådmannsgruppen Agder 2020
Dato/tid:
Møtested:
Møteleder:

26.04.2018 kl. 12.15- 15.00 (felles lunsj fra klokken 11.45- 12.15)
Kristiansand, Fylkeshuset, møterom Svingen
Tine Sundtoft, prosjektleder Agder fylkeskommune

Medlemmer:

Aust-Agder fylkeskommune:
Vest-Agder fylkeskommune:
Kristiansand kommune:
Arendal kommune:
Østre Agder regionråd:
Setesdal regionråd:
Region Kristiansand
Lindesnes regionråd:
Lister regionråd:
Leder av KS- RMU

John G. Bergh
Kristin Tofte Andresen
Ragnar Evensen
Harald Danielsen
Trond Aslaksen
Jens Arild Johannessen
Guri Ulltveit Moe
Irene Lunde
Bernhard Nilsen
Svein Skisland

Observatører:

Jan Inge Tungesvik, Ole Jørgen Etholm, Signe Sollien Haugå, Svein
Vangen, Øyvin Moltumyr, Odd Omland, Ola Olsbu, Kenneth
Andresen

Øvrige deltakere i møtet:

Representanter fra Oxford Research, Kristian Rostoft
Representanter fra Klimaveikart Agder, Ragnhild Hammer
Representant fra Klimapartnere Gunn Spikkeland Hansen
Prosjektleder Regionplan Agder 2030, Manuel Birnbrich
Representant fra UiA, Eli Skaranger

SAK

TEMA

16/18 Godkjenning av innkalling og agenda

ANSVAR
Tine
Sundtoft

Forslag til vedtak:
Innkalling godkjent u.a.

17/18 Godkjenning/gjennomgang av referat fra møte 28.02.18 (vedlegg 1)

Tine
Sundtoft

Forslag til vedtak:
Referat godkjent u.a.
Tine
Sundtoft

18/18
Regionplan Agder 2030 (vedlegg 2)
12.30
Prosjektleder Manuel Birnbrich presenterer saken




Status og milepæler i planprosessen
Mandat og opprettelse av arbeidsgrupper

Forslag til vedtak:
1. Rådmannsgruppen tar presentasjonen til orientering
2. Rådmannnsgruppen slutter seg til premisser og prinsipper for etablering av
arbeidsgrupper/skrivegrupper
3. Saken følges opp i neste møte
19/18 Levekårssatsing Agder
13.00 Kort innedning ved Kristin Tofte Andresen (vedlegg 3a og 3b)



Kristin
Tofte
Andresen

Presentasjon av rapporten forprosjekt levekårssatsing Agder v/ prosjektleder
Kristian Rostoft
Status Regional koordineringsgruppe (RKG) folkehelse

Innspillsrunde: Veien videre, struktur, forventninger og oppgavefordeling
Forslag til vedtak




Rådmannsgruppen tar saken til orientering.
Saken følges opp i Sørlandstinget 1. Juni og deretter i Sørlandsrådet 13.Juni
Saken følges opp i neste møte
Tine
Sundtoft

20/18 Klimaveikart Agder 2030
13.45 Prosjektleder Ragnhild Hammer, presenterer saken (vedlegg 4a og 4b)
Gunn Spikkeland Hansen Klimapartnere, orienterer om tilbud til regionrådene
Forslag til vedtak
1. Rådmannsgruppen slutter seg til premisser og prinsipper for gjennomføring
av klimaveikart Agder.
2. Rådmannsgruppen slutter seg til gjennomføring av utvidet klimakurs og vil
bidra til deltakelse fra alle kommunene.

21/18 Orienteringssaker
14.15 1. Oppfølging av sak 42/17 i Sørlandsrådet 12.10, kompetansebehov i Agder,
v/ Eli Skaranger UiA
2. Aktuelle saker fra Sørlandsrådet
3. Dialogrunde med kommune- og bystyrene
4. Referatsaker fra faggruppene/RKG
5. Pågående prosesser regionreform og kommunereform
6. Evt. saker fra regionrådene
Forslag til vedtak:
Rådmannsgruppen tar saken til orientering
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Vedl. 5

22/18 Saker til neste møte 13. september
14.50






Tine
Sundtoft

Faggruppe utdanning?
Oppfølgingssaker
o Gjennomføring klimaveikart Agder 2030
o Regionplan Agder 2030
o Levekårssatsing Agder
o Handlngsprogram Regionplan 2018- 2019
Andre saker?

23/18 Evt.

Referat

til

godkjenning

Rådmannsgruppen Agder 2020
Dato/tid:
Møtested:
Møteleder:

28.02.2018 kl. 12.15- 15.00
Kristiansand, Fylkeshuset, Fylkesutvalgssalen
Tine Sundtoft, prosjektleder Agder fylkeskommune

Til stede:

Aust-Agder fylkeskommune:
Kristiansand kommune:
Arendal kommune:
Østre Agder regionråd:
Setesdal regionråd:
Region Kristiansand
Lindesnes regionråd:
Lister regionråd:
Leder av KS- RMU
Observatører:

forfall
Ragnar Evensen
Harald Danielsen
Trond Aslaksen
Jens Arild Johannessen
Guri Ulltveit Moe
forfall
Vidar Torsøe
Svein Skisland
Jan Inge Tungesvik, , Svein Vangen, Øyvin Moltumyr,

Meldt forfall:

Arild Eielsen, Irene Lunde, Ole Jørgen Etholm, Signe Sollien
Haugaa,

SAK

TEMA

ANSVAR

08/18 Godkjenning av innkalling og agenda
Vedtak:
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Tine
Sundtoft

Tine informerte om at hun nå har tiltrådt i stillingen som prosjektleder Agder
fylkeskommune. Det er avklart at Tine fortsetter som leder for
rådmannsgruppen.
Innkalling ble godkjent u.a.

09/18 Godkjenning/gjennomgang av referat fra møte 23.01.18

Tine
Sundtoft

Vedtak:
Referatet ble godkjent u.a.
Tine
Sundtoft

10/18 Status levekårssatsing Agder
Kort innedning ved Kristin Tofte Andresen (gjennomgang informasjonsnotat)




Folkehelseprogram Agder v/ fung. programkoordinator Anne Mette Brustuen
Pilotprosjekt: Bruk av NAV- midler på nye måter v/ rådgiver Martin Vestgård
Forprosjekt, levekårssatsing Agder v/ Rune Stiberg-Jamt og Bjørn Brastad

Vedtak:
Rådmannsgruppen tar saken til orientering.

11/18 Ung i Agder 2019? (ung-dataundersøkelsen) v/ Børje Michalsen
Vedtak:




Ungdata undersøkelse gjennomføres koordinert fast hvert tredje år med
første gjennomføring i 2019.
Alle trinn på ungdomsskolen, og videregående skole deltar i undersøkelsen
fra og med 2019.
Fylkeskommunene har en koordinerende rolle

12/18 Status regional koordinering folkehelse.
Presentasjon i møte v/Inger Holen
Vedtak og videre oppfølging:



Rådmannsgruppens medlemmer sørger for innspill i aktuelle fora innen 15.
april
Saken vedtas i neste møte

13/18 Orienteringssaker
7. Klimaveikart Agder, ved prosjektleder Ragnhild Hammer
8. Kompetansestrategi Agder, v/ prosjektleder Siv Hemsett. (vedlegg 5)
9. Aktuelle saker fra Sørlandsrådet
10. Referatsaker fra faggruppene
11. Pågående prosesser regionreform og kommunereform
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Tine
Sundtoft

12. Evt. saker fra regionrådene
Vedtak:
Rådmannsgruppen tok saken til orientering

14/18 Foreløpige saker til neste møte 26. april

Tine
Sundtoft

Oppfølging av disse sakene:
 03/18, Planprogram Regionplan Agder 2030
 10/18, Status levekårssatsing Agder
 11/18, Status regional koordinering folkehelse.
 Klimaveikart Agder
15/18 Evt.
Ingen saker

Vedlegg 2

Notat til Rådmannsgruppen Agder 2020
Sak: Regionplan Agder 2030

Dato: 26-04-2018
Saksnummer: 18/18
Saksbehandler: Manuel Birnbrich, prosjektleder Regionplan Agder 2030

Regionplan Agder 2030 – Mandat og opprettelse av arbeidsgrupper
1. Bakgrunn
Som en viktig del av den videre planprosessen for Regionplan Agder 2030 skal det opprettes tematiske
arbeidsgrupper. Fylkestingene i Aust-Agder og Vest-Agder skal behandle planprogrammet for Regionplan
Agder 2030 24. og 25. april. Fylkesrådmennene hadde i saksfremlegget foreslått følgende
hovedsatsingsområder i planarbeidet:
•
•
•
•

Mobilitet (kommunikasjon)
Attraktive og livskraftige byer og distrikter
Verdiskaping og grønn bærekraft
Utdanning og kompetanse

I tillegg ble det foreslått tre gjennomgående perspektiver:
•
•
•

Samskaping
Levekår
Klima

Da fylkesutvalgene i Aust- og Vest-Agder behandlet saken den 9. april var de tydelige på at "Kultur" bør inn
som satsingsområde nr. 5. Det ligger an til at også fylkestinget går for det forslaget. I tillegg må en regne
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med at fylkespolitikerne ønsker å justere formuleringene for både hovedsatsingsområder og gjennomgående
perspektiver.

2. Forslag til premisser og prinsipper for etablering av arbeidsgruppene
Høringsforslag til Regionplan Agder 2030 og tilhørende handlingsprogram skal ferdigstilles allerede i 2018.
Med tanke på den stramme fremdriftsplanen for planarbeidet bør arbeidsgruppene opprettes så raskt som
mulig etter at planprogrammet formelt er fastsatt av fylkestingene i uke 17. Antall og tema for
arbeidsgruppene bør være i tråd med det som fylkestingene vedtar.
Som grunnleggende premiss gjelder at det legges til rette for at hele regionen involveres i planarbeidet på
en god måte.
For de temaene der det allerede eksisterer faggrupper som del av oppfølgingen av Regionplan Agder 2020
bør en ta utgangspunkt i disse framfor å opprette nye grupper som jobber parallelt med de samme
temaene. Konkret gjelder det faggruppe utdanning og faggruppe kultur.
Forutsatt at Rådmannsgruppen er enig i vurderingen over bør Rådmannsgruppen åpne for en utvidelse av
medlemmer og mandatet for de to nevnte faggruppene i perioden disse jobber med innspill til Regionplan
Agder 2030.

3. Forslag til mandat for arbeidsgruppene
Hver tematisk arbeidsgruppe har ansvar for å levere forslag til tekst i plandokumentet og handlingsprogram
på sitt plantema/ fagområde. Dette innebærer å



bli enig om utfordrings- og mulighetsbildet.



beskrive et ønsket 2030-scenario.



foreslå et begrenset antall konkrete og – i størst mulig grad - målbare mål. I denne
sammenheng skal også implementering av utvalgte FN bærekraftsmål drøftes.



foreslå et begrenset antall prioriterte tiltak for å nå de foreslåtte målbare målene.



bli enig om hvem som skal ha hoved- og delansvar for å gjennomføre tiltakene.
Intensjonen er at måloppnåelse skjer gjennom regionalt samarbeid og partnerskap.

Særtilfellet arbeidsgruppen for kunnskapsgrunnlaget
Denne gruppen har blitt etablert i forberedende planfase og har bestått av fagpersoner fra begge
fylkeskommuner. Gruppen har ferdigstilt et kunnskapsgrunnlag til planarbeidet i tråd med mandatet. I
mandatet for gruppen sto det at den skulle fungere fram til kunnskapsgrunnlaget er ferdig utarbeidet. I
planprogrammet for Regionplan Agder 2030 ble det foreslått at gruppen bør videreføres også under
planprosessen for å fremskaffe relevant statistikk til arbeidet med de ulike plantema.

4. Forslag til sammensetning av arbeidsgruppene
Medlemmene i arbeidsgruppene bør bestå av aktører med en faglig kompetanse som passer til gruppens
tema, f. eks. regionale og statlige aktører, kommuner, organisasjoner, akademia, næringsliv og frivillige
organisasjoner.
I arbeidsgruppenes sammensetning tilstrebes det en god balanse mellom en tilstrekkelig faglig bredde og en
hensiktsmessig gruppestørrelse.
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Hver arbeidsgruppe skal ha en leder og en sekretær. Sekretæren blir fortrinnsvis en fagrådgiver fra enten
Aust-Agder fylkeskommune eller Vest-Agder fylkeskommune. Lederen bør være fra en annen organisasjon
enn fylkeskommunen, f. eks. fra en kommune, et regionråd, eller en annen organisasjon. Dette vil bidra til å
signalisere at det skal være "regionens plan".
Det sier seg selv at det ikke vil være mulig å ha med representanter fra samtlige kommuner på Agder i alle
arbeidsgrupper, men det bør tilstrebes at alle delregioner på Agder er representert i minst én av gruppene.
Fylkeskommunene vil invitere aktuelle aktører til å delta i disse gruppene.

5. Forslag til vedtak
Rådmannsgruppen slutter seg til premisser og prinsipper for etablering av arbeidsgrupper som beskrevet i
dette notatet.

Vedlegg 3 til sak 19/18 (ettersendes).
Vedlegg 4 a til sak 20/18
Til rådmannsgruppen Agder 2020, Sak 20/18 Klimaveikart Agder

Bakgrunn
Som en del av arbeidet med Regionplan Agder 2020 utarbeides Klimaveikart Agder, som skal
være et verktøy for kommunenes og fylkeskommunenes klimaarbeid. Agder skal gjøre sitt, og helst
ligge i tet, til at Norge når sine klimamål og følger opp Parisavtalen.
Klimaveikart Agder har fire arbeidsgrupper, på temaene:
 Transport
 Bygg & anlegg
 Mat & landbruk
 Industri
Arbeidsgruppene har arbeidet fram sine anbefalinger i perioden januar – mars.
Anbefalingene kvalitetssikres av Regionplan Agders faggruppe klima 22.mai
Anbefalingene presenteres for UiA sine fagfolk, for innspill og mulig samarbeid/samskaping 22.
mai.
Kommunikasjon
Hovedmål
"Klimaveikart Agder skal inspirere kommuner og næringsliv i Agder til å gjennomføre konkrete tiltak
som kutter deres, og dermed regionens samlede klimagassutslipp." Anbefalingene skal bearbeides
og få en felles utforming. Klimaveikartet skal gjøres tilgjengelig og forståelig for kommunene og
fylkeskommunene, og skal være et nyttig verktøy i arbeidet med å redusere klimagassutslippene
på Agder.
Målgruppene kan oppsummeres slik:
 Politikere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner i Agder
 Næringsliv og næringsklynger i Agder
 Regional stat
Det skal gjennomføres en dialogrunde for fylkestingene, kommune- og bystyrene i Agder der
klimaveikart Agder vil presenteres. Oppdraget med å utarbeide kommunikasjonsverktøyet for
Klimaveikart Agder sendes ut på begrenset anbud og ferdigstilles høsten 2018.
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Premisser og prinsipper for gjennomføring av klimaveikart Agder
1. Strategi, mål og plan for oppfølging av kommunenes klimaarbeid bør utarbeides. Klimaveikartet
vil gi anbefalinger på hvilke tiltak kommunene bør iverksette. Resultat av tiltak vil bli målt årlig,
og gjort tilgjengelig gjennom kommunevise klimagassregnskap på regionalt og nasjonalt nivå.
2. Oppfølging av at kommunene gjennomfører tiltak bør vies oppmerksomhet både fra
fylkeskommunens og statens side. De årlige kommunemøtene er en god anledning til å gå
igjennom klimatiltakene.
3. Status for Klimaveikartet i Regionplan Agder 2030 avklares i tråd med planprosess og
utarbeidelse av planen.
4. Digital formidling av Klimaveikart Agder legges til den nye nettsiden for Agder fylkeskommune.
5. Oppfølging og vedlikehold av Klimaveikart Agder krever både økonomisk og menneskelig
ressurs, og dette må ses på i budsjett for 2019 og framover.

Vedlegg 5: til sak 21/18

Notat til Rådmannsgruppens møte 26.4 vedrørende oppfølging vedtak i
Sørlandsrådet 12.10 om desentralisert utdanning
Det vises til følgende vedtak fra protokollen i Sørlandsrådet.
1. Sørlandsrådet ber fylkeskommunene koordinere regionrådenes behov for høyere
utdanning, inklusiv etter- og videreutdanning, opp mot UiA.
2. Arbeidet bør ses i sammenheng med Regional kompetansestrategi.
3. Sørlandsrådet følger opp saken våren 2018.

9. januar 2018 gjennomførte UiA og fylkeskommunene en initierende møte med utgangspunkt i
vedtaket over. På møte deltok Eli Skaranger (underdirektør), Astrid Birgitte Eggen (viserektor for
utdanning), Greta Hilding (studiedirektør) og Siri Asdal (koordinerer EVU) fra UiA. Fra
fylkeskommunene deltok Inger Holen (regionplankoordinator AA+VA), Steinar Eilertsen
(seksjonsleder samfunns- og næringsutvikling VA) og Siv Hemsett (rådgiver VA).
UiA har hatt møter med representanter for regionrådene i Lister, Lindesnes og Setesdal om
oppstart av ny distriktsvennlig sykepleieutdanning fra høsten 2018. UiA har også tatt initiativ med
Regionrådet i Østre Agder og fått dem med for første gang. UiA har sluppet til på møte i Helse- og
omsorgslederforum i Østre Agder og orientert om opplegget, og har vært gjennomført
informasjonsmøte i Risør med mellom 30-40 interesserte. En felles avtale om distriktsvennlig
sykepleie er nå for første gang inngått mellom UiA og alle de fire distriktsregionene. UiA tar alle
kostnadene knyttet til selve studiet. Kostnadene til lokal infrastruktur dekkes av regionene.
UiA vurderer mulig igangsetting av distriktsvennlig barnehagelærerutdanning fra høsten 2019.

Anbefalinger for videre arbeid:
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Det bør gjennomføres en kartlegging av regionens reelle kompetansebehov for å kunne vurdere
kompetansegapet, hvilke behov det er hensiktsmessig å løse med ekstraordinære utdanningstiltak
og hvordan dette kan gjøres. Det bør søkes om midler til gjennomføring av kartleggingen.

Vedlegg 6 til sak 21/18, årsrapport RKG ehelse

Årsrapport 2017
(Godkjent av RKG 7/3-18)

Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder:
Bakgrunn:
Regional koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG) ble etablert i januar 2016
med mål om at regionen skal være ledende innen e-helse og velferdsteknologi i Norge. I tillegg til
dette skal arbeidet stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen. RKG skal også
bidra med økt kommunal koordinering og forankring.

RKG og AU RKG:
RKG og AU RKG har i 2017 hatt møter via skype ca hver 3-4 uke. RKG har ca 30 minutters møter,
mens AU RKG har ca 60 minutters møter.
Formål for RKG:
Målet er at regionen er ledende innen velferdsteknologi i Norge
Arbeidet skal stimulere til forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen
Formålet er økt regional kommunal koordinering og forankring på Agder
Mandat for RKG: (vedtatt av Rådmannsgruppen Regionplan Agder 13. 01. 2016):
Skal bidra til å samordne og koordinere og ha oversikt over prosjekter og aktiviteter innen ehelse og velferdsteknologi, hvor kommuner på Agder er involvert.
Skal påse kommunal forankring i prosjekter som har regional verdi.
Skal stimulere til innovasjon, forskning, utvikling og næringsutvikling i regionen.
Skal stimulere til at teknologi kan understøtte og effektivisere arbeidsprosesser.
Stimulere til at anskaffelser koordineres, slik at volumet kan bli mer interessant for
leverandørene.
Sammensetning av RKG, AU RKG og RKG sekretariat for 2017, finner du i vedlegg 1.

Presentasjoner av RKG i 2017:
RKG og prosjektene innen e-helse og velferdsteknologi (se oversikt nedenfor) har i 2017 blitt
presentert blant annet her:
Rådmannsgruppene i de 5 regionene i Agder.
Helsenettverkene i de 5 regionene i Agder
OSS Fagutvalg e-helse og velferdsteknologi
Konferansen «Samarbeid om velferdsteknologi» 2017
Den nasjonale konferansen EHiN 31. okt 2017, E-helse i Norge
Fylkesmannens ordfører- og rådmannskonferanse nov 2017
For Norsk Helsenett 27. nov 2017
For Helse- og omsorgsdepartementet 7. des 2017
Nasjonalt nettverk for avstandsoppfølging
Nasjonalt program for velferdsteknologi
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Prosesser i RKG og RKG sekretariatet:
Etablert satsningen «Velferdsteknologi Agder 2020» som et samlebegrep for felles prosjekter
mellom Agderkommunene. Satsningen består av følgende utviklingsområder:
o Felles anskaffelse av trygghets- og varslingsteknologi
o Kommunal responssentertjeneste
o Kompetanseløft velferdsteknologi Agder
o Innføring velferdsteknologi Agder
Koordinere teknisk implementering av trygghets- og varslingsteknologi
Tjenesteinnovasjon og forvaltning
Våren 2017 sendte Agder søknader til nasjonalt velferdsteknologiprogram. Dette ble koordinert
gjennom RKG, og resulterte i at samtlige 30 kommuner på Agder nå er med i fase to i det
nasjonale velferdsteknologiprogrammet – spredning og innføring.
30 kommuner er med i prosjektet «Kompetanseløft velferdsteknologi Agder».
Totalt har RKG i 2017 koordinert seks felles søknadsprosesser på vegne av 30 kommuner i
Agder.

Status i de ulike prosjektene koordinert gjennom RKG:
Felles anskaffelse trygghets og varslingsteknologi:
Anskaffelsesprosessen pågikk i tidsperioden fra januar til september og endelig kontrakt ble inngått
13.10 med Telenor som hovedleverandør av trygghets- og varslingsteknologi. 22 kommuner har
signert kontrakten og 8 er med på opsjon. Det pågår nå en evaluering av felles anskaffelse som
Direktorat for forvaltning og IKT gjennomfører.
Innføring velferdsteknologi Agder:
Prosjektet er Agders bidrag inn i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet hvor samtlige 30
kommuner er representert. I løpet av året har prosjektet kommet med anbefalinger knyttet til
organisering i egen kommune, rigget prosessene rundt en koordinert innføring av trygghets- og
varslingsteknologi og arbeider med å få på plass gode saksbehandlingsrutiner og
gevinstrealisering ut i kommunene, som til sammen danner grunnlaget for tjenesteinnovasjon. I
2017 har kommunene Kristiansand, Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Froland startet
implementeringen av digitale trygghetsalarmer. Marnardal, Kristiansand og Grimstad har begynt på
arbeidet knyttet til nytt sykesignalanlegg.
Kompetanseløft velferdsteknologi Agder:
Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Aust- og Vest Agder har hatt to
oppstartseminarer på velferdsteknologiens ABC (VFT ABC), en i Aust- og en i Vest. Det er 26
kommuner som har gått i gang med kurset. VFT ABC skal gi en forståelse for hvilke utfordringer vi
står overfor, hvorfor endringer bør skje og hvilke roller de ansatte har i de ulike fasene av
endringsprosessene.
Kommunalt responssenter:
Responssenteret ble opprettet i mars 2017 med to tilknyttede kommuner. Det er nå tilknyttet ca. 20
kommuner og 8000 kunder, hvorav 7 kommuner fra Agder. Responssenteret har opparbeidet seg
god erfaring og får mange gode tilbakemeldinger på det arbeidet som gjøres, hvor responssenteret
avklarer alarmer og dermed bidrar til færre utrykkinger.
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En innbygger en journal:
Det har blitt arrangert to store samlinger for kommunene på Agder og to for fastlegene. På
bakgrunn av dette har det blitt etablert en ressursgruppe på ti personer som bidrar inn i arbeidet på
ulike måter. Agder har til nå levert innspill til Direktorat for e-helse knyttet til den funksjonelle
behovsbeskrivelse på løsningen.
TELMA:
Felles telemedisinske løsning Agder har nå utarbeidet tjenesteforløp for pasientgruppene,
samarbeidsavtale til potensielle samarbeidskommuner og en sentralisert logistikkløsning for
utbredelsen av teknologi er snart på plass.
FORKOMMUNE:
Arbeidet med en søknad til Forskningsrådets utlysning FORKOMMUNE, ble påbegynt i 2017, og
resulterte i at det ble sendt en søknad 14. februar, i samarbeid med UiA, SINTEF og Nasjonalt
senter for e-helseforskning; Regional organisasjonsmodell for innovasjon i norske kommuner.
Aust Agder utviklings- og kompetansefond:
Høst 2017 ble det sendt en søknad til Aust Agder utviklings- og kompetansefond. Søknaden ble
innvilget og arbeidet vil starte våren 2018.
Velferdsteknologisk knutepunkt:
RKG sendte oktober/november en søknad til Direktorat for e-helse og KS om å bli
kommuneprosjektet i arbeidet med «Velferdsteknologisk knutepunkt» (VKP). Prosjektet skal blant
annet bidra til å lage et standardisert kommunikasjonsgrensesnitt mellom velferdsteknologiske
løsninger og pasientjournalsystem (Gerica, Cosdoc og Visma). Avklaringer om eventuelle
deltagelse kommer i løpet av mars 2018.
Mer informasjon finner dere på www.ehelseagder.no
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