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Grunnlagsdokument til administrativ og politisk sak i
Agderkommuner vedrørende Kommunalt responssenter
Forslag kommunene kan benytte i sin administrative og
politiske behandling av bruk av kommunal responssenter.
• Innhold i grunnlagsdokumentet:
–
–
–
–
–
–

Sammendrag
Forslag til vedtak
Kommunalt responssenter
De ulike tjenestene ved responssenteret
Interkommunalt samarbeid om håndtering av trygghets- og varslingsteknologi
Resultat etter henvendelsen til kommunene på Agder om behovet for å
benytte kommunal responssentertjeneste.
– Vedlegg: samarbeidsavtalen og prismodell

Forslag til vedtak:
1. [Aktuelt organ, f.eks. Bystyret, kommunestyret] –[Kommunenavn]
Kommune beslutter å inngå interkommunal samarbeidsavtale, jmf. §
28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid vedrørende
kommunalt responssenter.
Samarbeidsavtalen med kommunalt responssentertjeneste
omfatter alternativ:
a) Bemannet kommunal responssentertjeneste
b) Rutingtjeneste med back-up bemannet kommunal responssentertjeneste
c) Rutingtjeneste uten back-up

2. [Aktuelt organ, f.eks. Bystyret, kommunestyret] i
samarbeidskommunen gir rådmannen fullmakt til å inngå
samarbeidsavtale som besluttet.

Samarbeidsavtale
• Viser til tidligere informasjon:
– Sept. 2016, mai 2017 og okt. 2017.

• Kristiansand kommune inngår de formelle avtalene med
aktuelle kommuner.
• Opprettelse av utvalg:
– Administrativt samarbeidsutvalg
– Faglig samarbeidsutvalg

• I oppstarten og ut 2018 vil prosjektet «Innføring av
Velferdsteknologi Agder» ivareta oppgavene til
samarbeidsutvalget og bistå med koordineringsoppgaver og
sekretariatsfunksjon.

Prismodell for kommunal
responssentertjeneste
Avtaletyper:
1. Kommunal responstjeneste: Fullskala avtale hvor responssenteret
ruter alarmer via teknisk løsning, samt responderer på alarmer.
2. Rutingtjeneste med backup: Responssenteret ruter alarmer via teknisk
løsning og responderer på alarmer kun ved nødstilfeller.
3. Rutingtjeneste uten backup: Responssenteret ruter alarmer via teknisk
løsning.
Type teknologi:
• Foreløpig tilbud består av trygghetsalarmer. Prisen for annen teknologi
er ikke skissert i prismodellen som blir presentert. Prismodell knyttet til
annen teknologi vil bli behandlet som sak i samarbeidsutvalget.
Prismodell:
• Beskriver prismodellen for de ulike avtaletypene med priselementene.

Veien videre
• Dokumentene sendes ut til kommunene på Agder i
begynnelsen av uke 46
• Må behandles politisk eller administrativt i hver enkelte
kommune
• Samarbeidsavtalen må signeres innen kommunen iverksetter
sin første bestilling
• Administrativt samarbeidsutvalg ivaretas i prosjektet
«Innføring av Velferdsteknologi Agder» ut 2018.

