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Pilotering av driftsorganisering i 2021
Interkommunalt samarbeid

10 minutter

• Vertskommune Kristiansand v/ Rådgiver for kommunalt responssenter Øyvind Haarr



Involvering og forankring Agder

• Sept og oktober

▪ Løpende orientering i RKG e-helse.

• Oktober:

▪ Presentasjon for Helseledernettverkene i oktober.

• Eventuelle innspill bes formidlet via RKG e-helse representant.

• 2. desember:

▪ Vertskommune Kristiansand kommune inviterer til et møte med RKG e-helse for 
gjennomgang av forslag til driftsorganisering.

• 9. desember:

▪ Avslutningsseminar

• Orientering om endelig versjon driftsorganisering. 
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Administrativt 

samarbeidsutvalg

Faglig 

samarbeidsutvalg

AU Faglig samarbeidsutvalg

Ivaretatt i prosjektperioden av styringsgruppen Innføring 

velferdsteknologi Agder

Ivaretatt i prosjektperioden ved kontaktpersoner fra kommuner, 

som har inngått avtale med Telenor, samt benytter seg av 

bemannet responssenter

Ivaretatt i prosjektperioden ved representanter fra kommuner, 

som har inngått avtale med Telenor.

Fra 2017 Offentlig –offentlig 
samarbeidsutvalg
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Pilotering av driftsorganisering 2021

• Finansering

• Overgang til mer varig driftsorganisering

• Samarbeidsutvalg: 

• Mandat 

• Sammensetning

• AU Samarbeidsutvalg:

• Mandat

• Sammensetning

• Regional kontaktperson/prosjektleder (Tidligere Marit Svindland, nå Silje Skeie Stray)

• Møter med Tellu, på vegne av Agder

Erstatter styringsgruppen



Interkommunalt samarbeid

• Samarbeidsutvalg:

▪ Mandat:

• Øverste ansvar for 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 kommune.

▪ Vedtatt RKG e-helse møte 2. desember 2020



Interkommunalt samarbeid

• AU samarbeidsutvalg:

▪ Mandat:

• 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.

▪ Vedtatt RKG e-helse møte 2. desember 2020
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Videre prosess

• Vertskommune Kristiansand v/ Helse og Mestring vil i etterkant sende 
henvendelser direkte til samarbeidskommuner via postmottak med mål om 
å oppnevne representanter til Samarbeidsutvalg og AU Samarbeidsutvalg 
innen 31/1-21. 


