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Møte: Samarbeidsutvalget Dato: 11.02.21           Tid: 08.00-10.00  

Møteleder: Silje S. Stray  Sted: Digitalt, TEAMS Arkivsak:  

Referent: Renate N. Olstad  

Ref.dato: 11.02.21 Godkjent: 18.02.21 

 

Deltakere: 

 

Kristiansand kommune Brede Skaalerud, Direktør Helse og mestring 

Mette Brevigh Nilsen, kommunalsjef 

Hjemmetjenester og rehabilitering  

Liv Solveig Torsøe, Enhetsleder lokalmedisinske 

tjenester 

Øyvind Haarr, Rådgiver responssenteret 

Renate Netland Olstad, leder kommunalt 

Responssenter 

Silje Skeie Stray, Agder ressurs for Interkommunalt 

samarbeid 

Jon Kristian Skaaland, Økonom ressurs i Helse og 

mestring 

Lillesand kommune  

Vennesla kommune Ragnhild Bendiksen, Helse og omsorgssjef 

Iveland kommune Monica Verdal, Enhetsleder Pleie og omsorg 

Birkenes kommune Bente Moland Somdal, Kommunalsjef helse og 

velferd 

Lindesnes kommune Heidi Henanger Haven, Kommunalsjef Velferd 

Flekkefjord kommune Inger Marethe Egeland, Kommunalsjef Helse og 

velferd 

Hægebostad kommune  

Kvinesdal kommune Svein Skårdal, eHelse & velferdsteknologi 

Farsund kommune  

Lyngdal kommune  

Grimstad kommune Aase S. Hobbesland, Kommunalsjef, Helse -og 

omsorgssektoren 

Arendal kommune Nina Evensen Smith, Enhetsleder koordinerande 

enhet  

Tvedestrand kommune Liv Siljan, sektorleder for helse, familie og 

rehabilitering 

Risør kommune Staale Sjaavaag, Rådgiver helse og omsorg 

Froland kommune Marianne Røed, Virksomhetsleder 

Åmli kommune (Laila Nylund, Leder helse og velferd, deltok ikkje i 

møtet) 

Vegårshei kommune Linda Nenitta Aasvoll, Seksjonsleder for 

hjemmebaserte tjenester 

Gjerstad kommune Camilla Ordahl Sunde, Teamleder og fag sykepleier 

Åseral kommune  

Valle kommune Solveig Kyrvestad, Leiar Pleie-og omsorg 

Bykle kommune  
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Nr SAKSLISTE Ansvar 

0 Introduksjon til samarbeidsutvalget 

• Introduksjon 

Prosjektet «Innføring velferdsteknologi Agder» har i prosjektperioden (2017-

2020) vært styrt gjennom felles regional styringsgruppe i Agder. 

2. desember 2020 ble det gjennomført møte i RKG – regional 

koordineringsgruppe i Agder med kommunale representanter. Tema «Overgang 

fra prosjektorganisering til pilotering av driftsorganisering» for 

trygghetsteknologi. Organiseringen ble vedtatt i møtet. Fra 1/1-21 styres 

samarbeidet gjennom interkommunalt samarbeid hvor pilotering av 

driftsorganisering iverksettes. 

 

Samarbeidsutvalget: 

• Øverste ansvar i samarbeidet  

• Saker av prinsipiell administrativ, faglig og økonomisk karakter 

• Bestemme hvilke trygghets- og varslingsteknologier som skal benyttes i 

samarbeidet 

Sammensetning: 

• 1 fast representant fra hver samarbeidskommune, med nødvendige 

fullmakter (beslutningsmyndighet) til å representere kommunen.  

18.01.21: AU RKS: Anbefaler representasjon fra kommunalsjefsnivå. 

 

AU Samarbeidsutvalg: 

• Skape gjensidig forståelse i kommunene om samarbeidet rundt den 

enkelte pasient/pasientgruppe 

• Utvikle og evaluere samarbeidsprosedyrer, sørge for felles faglig utvikling 

av tjenesten 

• Bidra til kunnskaps‐ og kompetanseutveksling i kommunene innenfor 

fagområdet 

• Behandle rapporter, statistikker, avviksmeldinger, gi råd og innspill 

omkring faglig utvikling  

Sammensetning: 

• En fast representant fra hver de 4 regionene. 

• En fast representant fra hver de 4 største kommunene. 

 

• Status oppnevnelse av representanter 

 

Informasjon gitt: 

• Orientering i Helseledernettverk i Agder oktober 2020. 

• 02.02.20: RKG møte med regionale representanter 

• 09.12.20: Avslutningsseminar 

• 18.12.20: Brev fra vertskommune til samarbeidskommunene, bes om 

oppnevnelse av representanter innen 31.01.21. 

• 01.01.21: Påminnelse sendt som mail til regionale representanter i RKG, 

bes om å videresende til representanter i helseledernettverk i kommuner 

som ikke har meldt inn representanter. 

  

Per 10.02.21 mangler tilbakemelding fra:  

• Lillesand, Hægebostad, Farsund, Lyngdal, Åseral og Bykle 

 

Det ble gitt tilbakemelding fra følgende kommuner 10.02.21: 

• Risør, Åmli og Arendal 

 

Hvordan løser vi manglende oppnevnelse til representasjon? 

• Forslag presenteres i møtet: 

 

 

Silje S. Stray 
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Vertskommune kontakter de aktuelle kommunene (v/ regional RKG repr.) som 

ikke har oppnevnt representant, med forespørsel: 

• Ønskes det å oppnevne representant? 

• EVT. kan nabo kommuner ha en «felles» representant? 

 

• Halvårsplan 

Forslag til tidspunkt (fast dag) i Samarbeidsutvalget presenteres i møtet. 

Samarbeidsutvalget foreslås videre møter: 

o Møte nr. 2, 14. april kl. 13-15 

o Møte 3, 9. juni kl. 13-15 

o Møte 4, 25. aug. kl. 13-15 

o Møte 5, 3. nov. kl. 13-15 

 

Kommentar i møtet: 

Kommunene bes om å gi innspill knyttet til møtetidspunkt innen tirsdag 16.02.21. 

Ved mange henvendelser sendes det ut en doodle.  

Hvis ikke anses foreslåtte datoer som passende.  

 

I AU Samarbeidsutvalg er det satt av tid til 5 møter for våren 2021. 

• AU Samarbeidsutvalg: 

o Møte 1, oppstart 5. mars kl. 09.00-11.00 

o Møte 2, 19.03.21  

o Møte 3, 23.04.21 

o Møte 4, 21.05.21 

o Møte 5, 04.06.21  

 

• Konkrete arbeidsoppgaver i AU Samarbeidsutvalg  

1) Oppdatering av samarbeidsavtale 

• Presiseres senere i presentasjon 

2) Saks forberede Samarbeidsutvalg møtene 

3) Saks forberede faste møter med leverandør 

4) Bestilling 1 prosesser og pilotering med varsling til responssentertjenesten 

5) NVP Trygghetsteknologi  

6) Oppfølging av oppgaver gitt av Samarbeidsutvalget 

7) Annet 

 

• Praktisk 

Legges opp til digital gjennomføring av møtene på TEAMS. Ved behov legges det 

til rette for fysisk gjennomføring. 

Innkalling og referat til deltakere: 

• TEAMS invitasjon sendes for 2021 – så fort tidspunkter er satt.  

• Innkalling med saksdokumenter og vedlegg sendes på mail. 

Referat sendes på mail i etterkant av møtet med en innspills frist, deretter 

godkjent referat dersom det ikke motas innspill til endring. 

 

1 Informasjon fra vertskommune Kristiansand 

• Samarbeidsavtale 

Mal for opprinnelig samarbeidsavtale fra 2017 ble sendt i forkant av møtet 

sammen med saksliste til deltakere. 

 

Behov for oppdatering: 

• Org. nr. og signatur etter kommunesammenslåing vertskommune 

• Adm. Samarbeidsutvalg til Samarbeidsutvalget – justering av tekst 

• Faglig samarbeidsutvalg erstattes av AU Samarbeidsutvalg 

 

 

Øyvind Haarr 
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Vedlegg til dagens samarbeidsavtale kalt «prismodell» må justeres for å tilpasses 

dagens driftssituasjon, og også slik at det legges til rette for prissetting av aktuell 

tilleggsteknologi i kommunene. 

 

 

vedtak: 

1. Samarbeidsutvalget slutter seg til de foreslåtte endringer i 

Samarbeidsavtalen som presentert 

 

 

• Økonomi 

Orientering ved økonomi rådgiver Jon Kristian Skaaland.  

Det orienteres om status ut fra tidligere informasjon som ble presentert i RKG 

høsten 2020. Fokus på bærekraftig drift av det interkommunale samarbeidet og 

Videreutvikling av responssenterdrift. 

 

Kommentar i møtet fra responssenteret: 

- Responssenteret sender brukere som ringer mer enn 100 ganger til hver 

enkelt kommune hver måned. Kommunene kan også selv ta ut disse 

tallene.  

- Fremheves viktigheten med å jobbe med overforbruk/ riktig bruk av digital 

trygghetsalarm i kommunene 

 

Vedtak: 

 

2) Vertskommunen legger frem forslag til Samarbeidsutvalget om ny 

prisstruktur i forkant av neste møte i Samarbeidsutvalget 

▪ I forkant vil AU Samarbeidsutvalg gå gjennom forslaget 

 

 

• Responssenter drift 

Orientering ved leder av kommunalt responssenter Renate N. Olstad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jon Kristian 

Skaaland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renate N. Olstad 

 

2 Leverandørdialog 

• Tidligere gjennomføring 

I prosjektet Innføring velferdsteknologi Agder har det vært gjennomført faste 

møter med Tellu (tidligere Telenor), på vegne av Agder kommunene. 

De faste møtene, Drift og Strategisk møte videreføres i 2021. 

 

• Oppnevne representanter for videre gjennomføring 

Behov for å utnevne representantene som deltar i faste møter med leverandør i 

2021, i tillegg sett møteplan for 2021 og invitere til møter. 

 

Foreslått representasjon: 

• 1-2 fra AU samarbeidsutvalg til Driftsmøter 

 

• 2 fra Samarbeidsutvalg til Strategiske møte 

 

Representasjon fra vertskommunen: 

• Mette Brevigh Nilsen - kommunalsjef Hjemmetjenester og rehabilitering. 

• Agderressurs Silje S. Stray 

• I tillegg deltar Morten H. Zachariassen som fast deltaker fra innkjøps avd. 

(jurist) 

 

• Driftsmøter 

 

 

Silje S. Stray 
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Presentasjon av noen saker fra 2020.  

• Strategiske møter 

Presentasjon av noen saker fra 2020.  

 

vedtak: 

1. Interesserte representanter tar kontakt med vertskommune v/ Silje S. Stray 

innen tirsdag 16.02.21. 

▪ Ønskelig at noen fra tidligere styringsgruppe for Innføring 

velferdsteknologi Agder melder interesse for å sikre kontinuitet. 

2. Deretter legge en møteplan og invitere til digitale møter 

 

3 Saker til orientering 

• Signering av databehandleravtale responssenteret  

• (oppfølging fra faglig samarbeidsutvalg) 

Signering av oppdatert databehandleravtale for kommunalt responssenter 

Frist satt til 18. desember 2020. 

Databehandleravtale vedlagt i mail til deltakere. 

 

 

Mangler pr. 08.02.20: 

Tvedestrand 

Lillesand 

Lyngdal 

Iveland 

Kvinesdal 

Farsund  

Hægebostad 

Ber overnevnte kommuner om å sende signert avtale til Silje S. Stray 

 

• Informasjonssikkerhet i Phoniro 6000  

• (oppfølging av sak fra styringsgruppen) 

Sak på driftsmøter og felles regional styringsgruppe i 2020.Sist orientert i 

styringsgruppemøte 17.09.20. Oppdatert status fremlegges i møtet. 

 

 

• Bestilling 1 prosesser 

Orientering om status for pågående bestilling i prosesser, pilotering med 

responssenteret som mottak av varsler samt fremdrift for integrasjoner til 

reponssenterplattformen. 

 

• E-lås – ILOQ 

• Evondos medisindispenser 

• Hendelsesbasert kameratilsyn 

 

 

• NVP Trygghetsteknologi 

Orientert om ny søknad og fremlegg av budsjett i felles regional styringsgruppe 

04.02.21. 

NVP Trygghetsteknologi, Barn og unge, begge prosjekter i sprednings fase 

Nasjonalt: 

• Informasjon gitt på prosjektledersamling 21.01.21 i Nasjonalt 

velferdsteknologiprogram 

• Mulighet for å se «Trygghetsteknologi» i sammenheng med «Barn og 

unge» 

I møtet orienters det om innsatsområder og milepæler fra det nasjonale 

programmet for 2021- 

 

 

Silje S. Stray 
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• Orientering gitt i møtet 

Responssenteret samarbeider med Tellu om å gi tjenester til kommuner utenfor 

Agder, det jobbes med å reforhandle de økonomiske vilkårene for dette. 

Forhandlinger er ikke sluttført, og det er per nå uklart hva som blir utfallet av 

dette. 

 

Vedtak: 

1. Tar saken til orientering 

 

4 Saker fra samarbeids kommuner 

 

I prosjektet Innføring velferdsteknologi Agder ble det utarbeidet en rutine for 

innmelding av sak til AU Faglige samarbeidsutvalg. Saken ble fremmet for 

utvalget som: 1) Behov som ikke dekkes av løsningen som tilbys i dag, 2) Behov 

for endring av leverandørens løsning og 3) Behov for videreutvikling av 

leverandørens løsning. Det ble satt fire årlige frister for innmelding av sak: 1. 

mars, 1. juni, 1. september og 1. desember 

 

• Rutine for innmelding av sak 

Naturlig å videreføre rutine for innmelding av sak, men at sak i fortsettelsen 

meldes inn til AU Samarbeidsutvalg. 

 

Vedtak: 

1. Samarbeidsutvalget støtter videreføring av rutine for innmelding av sak til 

AU Samarbeidsutvalg 

 

 

• Innmeldte sake til AU faglige samarbeidsutvalg 

Innmeldt sak fra Østre Agder, 1. desember 2020. 

Behov for videreutvikling av leverandørens løsning knyttet til integrasjon mellom 

responssenteret og Safemate GPS 

 

Oppfølging sak: 

02.12.20: AU Faglige samarbeidsutvalg 

03.12.20: Tilbakemelding til saks innmelder i ØA 

04.12.20: Orientering i Faglig samarbeidsutvalg  

• Tilbakemelding fra Agder til leverandør. 

 

Forslag til løsning: 

Integrasjon mellom responssenteret og Safemate løsningen. 

Vider arbeid i AU Samarbeidsutvalg 2021. 

 

Status: 

02.02.21: Leverandør planlegger for test av løsning 1. mars.  

• Utkast til tjenestebeskrivelse er lagt frem 

• Agderressurs følger dette opp med aktuelle kommuner for deltakelse i pilot 

 

I AU Samarbeidsutvalg er det satt av tid til 5 møter for våren 2021. 

 

 

 

Silje S. Stray 

5 EVT. 

- NVP Sluttrapport sendes som vedlegg på mail til deltakere,  

sammen med utkast til referat 

- Neste møte gjennomføres i april 

 

 

 


