1

Sak 56/21

Sak 56/21

Saksbehandler Saksgang
Christina Bjørke Berntsen Fagutvalg for Digitalisering
HLF
Rådmannsutvalg

Møtedato
20.08.2021
27.08.2021
22.09.2021

Kommunalt responssenter, prisøkning for
samarbeidskommuner.
Saksnummer 56/21, Rådmannsutvalget
Vedlegg
1. Notat, Revisjon prismodell- Bemannede responssentertjenester
2. Sak 56/21, Fagutvalg for Digitalisering/ sak 16/21HLF
3. Sak 62/21 Fagutvalg for Digitalisering/sak 28/21 HLF
4. Versjon: 10. september 2021. Prismodell for kommunal responssentertjeneste
5. Samarbeidsavtale, vertskommunesamarbeid

Sammendrag
Kristiansand kommune er vertskommune for kommunal responssenterløsning, for
Østre Agder kommunene og til sammen 13 kommuner på Agder. Tellu har flere
egne kunder inn i tjenesten. Responssenteret har siden oppstart gått med
underskudd. Våren 2021 ble kommunene fremlagt et forslag til nye
betalingsmodeller, for å dekke fremtidig underskudd. Saken har vært oppe som sak
i HLF to ganger (vedlegg 2 og 3), og ved flere anledninger i Fagutvalg for
Digitalisering. Saken vurderes som kompleks av utvalgene, samt representant for
regionen som sitter i AU Samarbeidsutvalg.
På Samarbeidsutvalgsmøtet 23.06 ble utvalget forelagt en prismodell for vedtak
(vedlegg 1), men utvalget ønsket å utsette saken til over sommeren. 09.09.21 ble
Samarbeidsutvalget fremlagt justert prismodell (vedlegg 4). Flere Østre Agder
kommuner ønsket å avvente svar på om de godtok ny betalingsmodell til
Rådmannsutvalget hadde hatt saken til behandling.
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Kort om bakgrunn
I 2017 inngikk Østre Agder- kommunene en interkommunal samarbeidsavtale for drift av
kommunal responssenterløsning (vedlegg 5). Kristiansand kommune påtok seg rollen som
vertskommune.
Anskaffelse for kjøp av digitale trygghetsalarmer og annen nødvendig trygghets- og
varslingsteknologi for hjemmeboende og beboere på institusjon ble gjennomført som Offentlig
felles anskaffelse (OFA) 1. Telenor Objects vant anbudet.2 Telenor Objects har skilt ut selskapet og
avtalen ligger nå hos Tellu.
Kommunal responssentertjeneste har siden oppstarten i 2017 vært drevet med negativt
driftsresultat (vedlegg 3), hvorav 3 millioner ønskes fordelt på samarbeidskommunene i form av økt
pris for å dekke løpende utgifter i driftsregnskap.
Samarbeidsutvalg og AU Samarbeidsutvalg- interkommunalt samarbeid om pilotering av
driftsorganisering trygghetsteknologi ble på sine første konstitueringsmøte 11.02.2021
(Samarbeidsutvalg) og 5.03.2021 (AU Samarbeidsutvalg) fremlagt informasjon om underskuddet,
og vertskommunens ønske om ny prismodell. Det har blitt foreslått ulike betalingsmodeller, enten
med flat pris eller etter omfang på bruk av tjenesten.

Samarbeidsutvalgets vedtak 11.02.2021
1.Samarbeidsutvalget slutter seg til de foreslåtte endringer i Samarbeidsavtalen som presentert
2.Vertskommunen legger frem forslag til Samarbeidsutvalg om ny prisstruktur. I forkant vil AU
Samarbeidsutvalg gå gjennom forslaget
AU Samarbeidsutvalg har etter det hatt en del møter, hvor prising er drøftet. Representant for
Østre Agder regionen har jevnlig orientert kommunene som vedkommende representerer samt
fagutvalg for digitalisering og HLF (vedlegg 2 og 3).
AU Samarbeidsutvalg har vurdert saken som krevende å arbeide med, og det har tatt tid å få
innsikt og innsyn i driftsresultat, pris vertskommunen har avtalt med Tellu og enkelte
kostnadsdrivende faktorer. Enkelte faste kostnader er ikke dokumentert, men basert på en
antagelse, slik som kostnader til lokale. Vertskommunen ønsker ifølge representanter i utvalget
ikke at samarbeidskommunene skal bidra inn i prisforhandlinger med Tellu, og
samarbeidskommunene har dermed ikke kunnet påvirke fremtidig pris når denne avtalen går ut i
slutten av 2021. AU Samarbeidsutvalg har ikke fått innsyn i hvilket økonomisk grunnlag prisforslag
til ny prismodell er basert på, utover at kommune og Tellu hver skal dekke 3 millioner av videre
estimert underskudd fremover. Vertskommunen har fastsatt prisforslag, men har hele tiden vært i
dialog med AU om nivå på prising. Det ble arrangert 1 workshop. Workshop 2 og videre
arbeidsprosesser ble avlyst på grunn av streik. Vertskommunen fremmet på AU Samarbeidsmøte
17.06.2021 et prisforslag (vedlegg 1). Kommune/ regionrepresentantene kunne da i etterkant
komme med innspill til saksfremlegget som ble lagt frem for Samarbeidsutvalget for tenkt
beslutning 23.06.2021.
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https://www.ehelseagder.no/felles-anskaffelse-av-trygghets-og-varslingsteknologi-agder/
Rammeavtale om kjøp av trygghets- og varslingsteknologi, SSA-R, 2017
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Samarbeidsutvalgs vedtak 23.06.2021:
1. Samarbeidsutvalg tar «Notat om revisjon prismodell» til orientering (vedlegg 1)
2. Samarbeidskommuner inviteres til å kommentere forslagene til prismodeller før neste
Samarbeidsutvalg.
3. Samarbeidsutvalg beslutter valg av prismodell etter sommerferien.
4. Alle kommuner planlegger for endret prismodell i sine budsjettprosesser.
Det kom også opp enkelte uavklarte spørsmål. Østre Agder kommunene meldte på HLF 25.06 at
de ønsket en drøfting i Fagutvalg for Digitalisering for å svare ut punkt 2 i vedtak fra
Samarbeidsutvalget. Deres innspill skulle fremmes overfor AU Samarbeidsutvalg som har fått i
oppdrag å utarbeide betalingsmodeller overfor Samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget kommer
med en endelig anbefaling til betalingsmodell som de deltakende kommuner vil måtte ta stilling til
politisk eller administrativt.

HLF vedtak 25.06:
HLF ber Fagutvalget for digitalisering forberede en sak til møte i HLF 27.08 om status for arbeidet i
AU samarbeidsutvalget, hvor det søkes en mulig omforent løsning som alle kommunene i Østre
Agder kan slutte seg til.
Alle kommunene har i forkant av Samarbeidsutvalget 25.06, hatt møter med deres
representant(er) i AU Samarbeidsutvalg og har fått oversendt tilgjengelig informasjon, fremlagt
driftsbudsjett 2019 og 2020 samt innsyn i Tellu avtalen og individuelt tallmateriale for hver
kommune. Dette legges ikke ved saken.
Før møtet i Østre Agder Fagutvalg for Digitalisering 09.08.2021 ble det sendt ut følgende
avklaringsspørsmål til kommunene;
 På generell basis, hvilken type modell er ønskelig?
1.
Èn felles pris
2.
To eller tredelt prismodell (trygghetsalarm, omsorgsbolig + evnt tilleggs-teknologi til
trygghetsalarm)
3.
Aktivitetsbasert (denne modellen har Fagutvalg for Digitalisering sak 56/21 og HLF
Østre Agder samarbeidet sak 28/21 vedtatt at de ikke ønsker)
 Hva er økonomisk «smerteterskel» for din kommune eller vurderinger ang. prising for
 Modell 1, felles pris
 Modell 2, delt prismodell
 trygghetsalarmer
 omsorgsboliger
 trygghetsteknologi (tilleggsteknologi til trygghetsalarmer)
 Hvordan definerer deres kommune «omsorgsbolig» og
heldøgnsomsorgsbolig? Samarbeidsutvalget ba i møtet 23.06 om en avklaring av dette
i fht. prismodell 2 med prisdifferensiering og egen pris for «omsorgsboliger».
 Hvilken form for boliger har dere i deres kommune?
Sekretariatet utarbeidet to forslag til vedtak basert på to ulike beregninger basert på tall fra
driftsregnskapet 2020.
Alt.1 - Østre Agder- samarbeidet anerkjenner det viktige samarbeidet på Agder innen
trygghetsteknologi. Vertskommunen har det fulle ansvar for responssenteret, driftsresultat,
fremleggelse av nødvendige driftstall, kostnadsdrivere og avtaler.
For kommunene er økonomisk og avtalemessig forutsigbarhet viktig, og at grunnleggende
avtalevilkår for prising er sammenliknbart med konkurrerende virksomheter som ikke baserer
seg på pris pr. forbruk. Det er derfor et ønske om en fast pris pr. alarm, og ikke knyttet til
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forbruk, med en avtalevarighet på minst 2 år. Samarbeidet imøtekommer vertskommunens
ønske om å dekke «totale salgsinntekter» basert på fremlagt driftsregnskap 2020 (salgstall
driftsresultat år 2020 + 3 millioner (Agderkommuner) og 3 millioner (Tellu kunder)) og at dette
fordeles på antall alarmer som er i responssentersamarbeidet. Pris for «back- up tjenester» og
«tjenester uten back up» anbefales videreført slik de er i dag. Videre er det ønskelig at
kommuner som ruter om sine «omsorgsboliger» utenom responssentertjenestens svartjeneste
og selv tar alarmene, får samme pris (prisdifferensiering) for disse alarmene som kommuner
med med/uten back up tjenester. Nye priser anbefales gjeldene fra 01.01.2022.
Vertskommunen har hatt, og tar videre det fulle ansvar for inngåelse av pris og avtalekontrakt
med Tellu og kundene firmaet tar inn i Responssenteret. Vertskommunen er juridisk og
økonomisk ansvarlig for det som følger av Tellu- samarbeidet.
Alt.2 - Østre Agder- samarbeidet anerkjenner det viktige samarbeidet på Agder innen
trygghetsteknologi. Vertskommunen har det fulle ansvar for responssenteret, driftsresultat,
fremleggelse av nødvendige driftstall, kostnadsdrivere og avtaler.
For kommunene er økonomisk og avtalemessig forutsigbarhet viktig, og at grunnleggende
avtalevilkår for prising er sammenliknbart med konkurrerende virksomheter som ikke baserer
seg på pris pr. forbruk. Det er derfor et ønske om en fast pris pr. alarm med prisdifferensiering,
og ikke pr. forbruk, med en avtalevarighet på minst to år. Samarbeidet imøtekommer
vertskommunens ønske om å dekke «totale kostnader» basert på fremlagt driftsregnskap 2020
og at dette fordeles på antall alarmer som er i responssentersamarbeidet. Pris for «back- up
tjenester» og «tjenester uten back up» anbefales videreført slik de er i dag. Videre er det
ønskelig at kommuner som ruter om sine «omsorgsboliger» utenom responssentertjenestens
svartjeneste og selv tar alarmene, får samme pris (prisdifferensiering) for disse alarmene som
kommuner med med/uten back up tjenester. Nye priser anbefales gjeldene fra 01.01.2022.
Vertskommunen har hatt, og tar videre det fulle ansvar for inngåelse av pris og avtalekontrakt
med Tellu og kundene firmaet tar inn i Responssenteret. Vertskommunen er juridisk og
økonomisk ansvarlig for det som følger av Tellu- samarbeidet.

Etter drøfting i utvalget ble det vedtatt å formulere et nytt forslag til vedtak, basert på innspill fra
kommuner som deltok i møtet. Forslag til vedtak ble endelig forankret på mail (innspillsrunde) til
alle Østre Agder kommunenes representanter i utvalget. Grimstad og Vegårshei kommunes
representanter hadde forfall på møtet 20.07.21, men har fått mulighet til å uttale seg ved
innspillsrunden.
Grimstad og Vegårsheis representanter har gitt innspill om at de tar vedtak til etterretning, og de
ikke var tilstede under behandling av saken.

Følgende vedtak ble besluttet:
Sak 62/21 Fagutvalg for Digitalisering 20.08.21 anbefaling/vedtak:
Fagutvalget for digitalisering anbefaler primært at kommunene forholder seg til allerede inngått
avtale og avtalepris.
Fagutvalg for digitalisering anerkjenner det viktige samarbeidet på Agder innen trygghetsteknologi.
Vertskommunen (Kristiansand kommune) har frem til nå hatt det fulle ansvar for responssenteret
og driftsresultat, og dermed avtalene knyttet til driften av responssenteret og
leverandøravtalene. Fagutvalg for digitalisering synes det er positivt at vertskommunen har inngått
en avtale med Tellu for å bidra til det vertskommunen beskriver som stordriftsfordel, men er
bekymret for den differensierte prisingen
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Fagutvalg for digitalisering anbefaler sekundært en enkel prismodell (1 eller 2 delt). En enkel
prismodell vil bidra til økonomisk forutsigbarhet for samarbeidskommunene. Videre anbefales det
at økonomisk prismodell må være innenfor kommunal deflator, slik kommunene allerede har
forpliktet seg til i by/kommunestyrevedtaket ved avtaleinngåelse om vertskommunesamarbeid.
Fagutvalg for digitalisering vurderer saken såpass krevende og anbefaler at saken behandles på et
høyere nivå i Østre Agder- samarbeidet hvis kommunene må ta stilling til andre priser enn de som
er inngått i forhold til juridisk gjeldene avtale og kommunal deflator.

Anbefaling/vedtak ble sendt over til vertskommunen som innspill til AU Samarbeidsutvalg og videre
arbeid. Prising har ikke vært oppe som sak i AU Samarbeidsutvalg i august. AU
Samarbeidsutvalg har på møter 19.08 og 27.08 jobbet med å enes om definisjon av omsorgsbolig
for å kunne prisdifferensiere alarmer, da de ulike kommunene har ulike boligformer.

Anbefalingene fra Fagutvalg ble presentert i HLF, som fattet følgende vedtak;
Sak 28/21 HLF 27.08.21, kom Østre Agder helse- og omsorgslederforum med følgende
anbefaling:
HLF støtter anbefalingen fra Fagutvalg for Digitalisiering, og sender saken videre til
rådmannsutvalget.
Det vil i etterkant av HLF møtet utarbeides et grundigere sakspapir, som skal oversendes HLF
medlemmer for høring og innspill på mail før saken sendes videre til Rådmannsutvalg.
Anbefalingen fra HLF ble sendt over til vertskommunen (Kristiansand) og som innspill fra Østre
Agder region til Samarbeidsutvalgets møte 09.09.2021.
Saken sendes Østre Agder Rådmannsutvalget for behandling med sikte på kunne komme med en
anbefaling overfor kommunene i Østre Agder-samarbeidet.

På møte i Samarbeidsutvalget 09.09.2021 ble følgende modell og priser lagt frem (vedlegg 4);
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Flere kommuner i Østre Agder- samarbeidet fremmet i møtet at de ikke ønsket å ta en beslutning
før saken var behandlet i Rådmannsutvalget. Kommunene ble gitt en frist til 23.09.2021 på å
bekrefte om ny prismodell som ble behandlet i samarbeidsutvalget, kan iverksettes fra 1. januar
2022.

Sekretariatsleders forslag til vedtak:
Østre Agder-samarbeidet anbefaler primært at kommunene forholder seg til allerede inngått avtale
og avtalepris.
Østre Agder-samarbeidet anerkjenner det viktige samarbeidet på Agder innen trygghetsteknologi.
Vertskommunen (Kristiansand kommune) har frem til nå hatt det fulle ansvar for responssenteret
og driftsresultat, og dermed avtalene knyttet til driften av responssenteret og
leverandøravtalene. Østre Agder-samarbeidet synes det er positivt at vertskommunen har inngått
en avtale med Tellu for å bidra til det vertskommunen beskriver som stordriftsfordel, men er
bekymret for den differensierte prisingen.
Østre Agder-samarbeidet anbefaler sekundært en enkel prismodell (1 eller 2 delt). En enkel
prismodell vil bidra til økonomisk forutsigbarhet for samarbeidskommunene. Videre anbefales det
at økonomisk prismodell må være innenfor kommunal deflator, slik kommunene allerede har
forpliktet seg til i by/kommunestyrevedtaket ved avtaleinngåelse om vertskommunesamarbeidet
om responssenter tjenester.
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NOTAT
Samarbeid om Trygghetsteknologi i Agder

Revisjon prismodell - Bemannede responssentertjenester
Bakgrunn:
I 2017 gikk Agder kommunene sammen om å søke et felles innføringsprosjekt for Trygghets -og
varslingsteknologi som del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Prosjektet ble avsluttet 31.12.20.
Samarbeidet om Trygghetsteknologi i Agder har siden 2017 vært organisert i et interkommunalt samarbeid.
22 av kommunene har signert rammeavtale med leverandør av trygghets- og varslingsteknologi. 18
av kommunene deltar i dag i det interkommunale samarbeidet gjennom en vertskommuneavtale 1
(og ytterligere to kommuner er i prosess med å inngå samarbeidsavtale).
Kommunene kan i dag velge mellom følgende tjenester i samarbeidet: 1) Bemannet responssenter,
2) Ruting-tjeneste med back-up til bemannet responssenter og 3) Teknisk ruting-tjeneste. Dette
fordeler seg i dag slik:
1) Bemannet responssentertjenester

2) Ruting-tjeneste med back-up

3) Teknisk ruting-tjeneste.

Arendal, Birkenes, Froland, Gjerstad, Grimstad,
Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Risør,
Tvedestrand, Vennesla og Kristiansand

Åseral og Åmli

Flekkefjord, Iveland og
Vegårshei

Kommunalt responssenter og Agdersamarbeidet
Responssenteret2 på Valhalla i Kristiansand har vært i drift siden mars 2017. Bakgrunnen for
opprettelse har vært å sikre at kommunene på Agder kan være langt fremme og medvirke til at
innbyggerne kan få fremtidsrettede tjenester der teknologi utnyttes optimalt for å skape rom for
blant annet å håndtere den kommende demografiske utviklingen.
Aktuelle dokumenter som har vært basis for dagens drift er bl.a. nasjonale anbefalinger 3 om
velferdsteknologiske løsninger i kommunene og anbefalinger om responstjenester for
trygghetsskapende teknologier4. Informasjon om økonomi i driften fremkommer i vedlegg 2 med
regnskap for driften av responssenteret for 2019 og 2020.
Utgangspunktet for dagens priser i responssamarbeidet er grunnlaget som ble utarbeidet i 2017. Det
vises til epost sendt 10. november 2017 til samarbeidskommunene fra prosjekteier og prosjektleder
for «Innføring velferdsteknologi Agder» (Se vedlegg 1). Prisene* i 2017 var følgende:
Aktivitet

Driver

Pris*

Responstjeneste
Rutingtjeneste med backup
Drift, administrasjon etc.

Pr. trygghetsalarm pr. mnd
Pr. trygghetsalarm pr. mnd
Kr. pr. innbygger pr. år

79 kr
26 kr
3 kr

Responstjeneste
X
X

Ruting m
backup

Ruting u
backup

X
X

X

* Prisene er fra 2017 og reguleres årlig. Kostnader for teknisk plattform og mobildata-abonnement er ikke en del av det
interkommunale samarbeidet og kommer i tillegg.

Utgangspunktet i prismodellen fra 2017 omhandlet kun digitale trygghetsalarmer til hjemmeboende.
Andre tjenester var det ikke var avklart priser for. Videre beskrev prismodellen fra 2017 et forbehold:
«Det foreligger i dag lite tallgrunnlag på alarmfrekvens for utløste alarmer knyttet til brukere. Prisene som ligger til
grunn baseres på bemanningsestimat ut ifra noe erfaringstall og en tenkt situasjon. Viser det seg alarmfrekvensen for

1

TEAM «Samarbeid om Trygghetsteknologi Agder», kanal generell, mappe Informasjon fra Vertskommune
https://www.kommunaltresponssenter.no
3 https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdsteknologi/anbefalinger-om-velferdsteknologiske-losninger-i-kommunene
4 Helsedirektoratets anbefaling om responssentertjenester for trygghetsskapende teknologier
2
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utløste alarmer påvirker bemanningsestimatene nevneverdig, skal slike endringer diskuteres og behandles i
samarbeidsutvalget da dette vil påvirke prisene for kommuner med høyt forbruk»

Allerede i 2019 ble det identifisert at kommunenes bruk av responssentertjenesten samlet sett
hadde høyere frekvens (utløste alarmer per bruker) enn forutsatt i 2017. Responssenteret har
månedlig oversendt oversikt til samarbeidskommuner som har brukere med høy frekvens. På den
måten kan kommunen selv vurdere den enkeltes behov for hjelp og hva som er rett omsorgsnivå.
I Faglig samarbeidsutvalg i mai 2019 ble bruk av responstjenester til omsorgsboliger gjennomgått.
Dette som oppfølging av at en så at antall brukere med høy frekvens var større enn forutsatt. I tillegg
hadde Kristiansand i en periode benyttet responssenteret til omsorgsboliger, men så at tidsbruk for
responssenteret var svært høy. Kristiansand valgte derfor å tilbakeføre omsorgsboligene til teknisk
ruting av hensyn til ressursbruk i det interkommune samarbeidet.

Situasjon i 2021
Situasjonen i 2021 er at alarmfrekvens fortsatt er betydelig høyere i flere av Agderkommunene enn
hva som var utgangspunktet i 2017. Fokuset en har hatt på storbrukere har ikke ført til nevneverdig
endring, og responssenteret ser at ressursbruken til brukere med høy frekvens har en høy kostnad.
Driften av responssenteret har de siste to årene hatt en underdekning på ca. 6 mill. kr per år. Ca. 3
mill. kr av dette skyldes at Agders bruk av tjenesten gir høyere kostnader enn inntektene dekker inn.
Responssenteret har siden oppstarten i 2017 jobbet intenst sammen med Tellu for å redusere
tidsbruk per alarmhendelse, og for å utnytte ressursene optimalt. Ytterligere effektivisering anses
ikke realistisk med mindre en skal redusere kvalitet i tjenesten betydelig.

Anrop/bruker/mnd.

Vertskommunens avtale med Tellu om å gi tjenester kommersielt til kommuner utenfor Agder, gir
også et viktig bidrag til å holde prisene i Agder på et lavt nivå. Men når tjenesten i Agder-kommunene
benyttes relativt sett mer enn i resten av Norge, gir denne stordriftsfordelen mindre effekt.
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Figur 1. Tallene er gjennomsnitt for 2020, (rød strek=alarmfrekvens på 1, 8) Figur 2. Alarmfrekvens etter boligform

Årsakene til dagens bruk antas å kunne være ulik fra kommune til kommune, men kan relateres til:



Noen kommuner velger å rute trygghetsalarmer i omsorgsboliger til responssenteret. Dette
er identifisert som en sentral årsak.
Noen kommuner har koblet til tilleggsteknologier til trygghetsalarmen, som utløser flere
alarmhendelser enn hva som var vanlig i 2017. Dette er eksempelvis døralarm, sengealarm
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og røykalarm. Dette er i dag trolig ikke utslagsgivende, men vil være noe som bør ses
nærmere på dersom en ikke ser at bruken i kommunene utjevnes over tid.
Det er ulik kultur/terskel for hvordan teknologien benyttes i kommunene, og det er også
forskjeller i hvilke brukergrupper som benytter tjenestene.

Utfordring og behov
Situasjonsbildet som er identifisert ble tatt opp i de fire helseledernettverkene høsten 2020, slik at
kommunene kunne forberede seg på at tiltak måtte vurderes og at dette kunne få økonomiske
konsekvenser.
Første halvår 2021 har det nyetablerte arbeidsutvalget (AU) til Samarbeidsutvalget for Trygghets- og
varslingsteknologi i Agder derfor jobbet med et grunnlag for en revidert prismodell, slik at dette kan
tas med i kommunenes pågående budsjettprosesser.

Prismodeller
Under beskrives kort identifiserte modeller for prissetting av bemannede responstjenester.

Modell 1 – Fast pris per bruker (Dagens modell)
Dagens samarbeid baserer seg på en modell der alle brukere har fast månedspris for
trygghetsalarmer, inkludert sensorer som tilkobles og som varsler om hjelpebehov.
Fordeler
 Gir økonomisk forutsigbarhet
for kommunene, der de på
forhånd vet hva tjenesten vil
koste uavhengig av hvordan
tjenesten brukes
 Relativt enkelt å rapportere
på og fakturere antall
brukere.

Ulemper
 Gir liten kontroll med kostnader for responssenteret
 Gir ikke incentiv for kommunene for å gi brukere tjeneste på rett nivå, og en får lett
mange «storbrukere».
 Tar ikke høyde for at kommuner benytter tjenester svært forskjellig, og kommuner
med streng praksis vil da betale forholdsmessig mer for samme tjeneste.
 Kommuner som benytter tjenesten for alle boligformer, vil erfaringsvis benytte
tjenesten i mye større volum enn den hva den er priset for.
 Vanskelig i dag å få ut fakturagrunnlag på antall sensorer tilknyttet alarmen

Pris for tjenesten: Pris per måned per bruker: 120 kr

Modell 2 – Fast pris per bruker – differensiert etter boligform
Modellen er lik som Modell 1, men har i tillegg en prisdifferensiering etter boligform, siden en ser at
dette er utslagsgivende for hvordan tjenesten brukes. Det settes her ulik pris for tjenester til
hjemmeboende i privat bolig og til omsorgsboliger med heldøgns bemanning.
Fordeler
 Gir økonomisk forutsigbarhet for kommunene, der de
på forhånd vet hva tjenesten vil koste uavhengig av
hvordan tjenesten brukes
 Enkel å rapportere på og fakturere antall brukere.
 Gir bedre kontroll med kostnader for responssenteret
 Fordeler kostnader mer rimelig mellom kommunene

Ulemper
 Gir ikke incentiv for kommunene for å gi brukere tjeneste
på rett nivå, og en får lett mange «storbrukere».
 Tar ikke høyde for at kommuner benytter tjenester svært
forskjellig, og kommuner med streng praksis vil da betale
forholdsmessig mer for samme tjeneste.
 Vanskelig i dag å få ut fakturagrunnlag på antall sensorer.

Pris for tjenesten: Pris per måned per bruker: Hjemmeboende - 95 kr, Omsorgsboliger: 250-500 kr*
*) Regnskapsmessig tilsvarer bruk i omsorgsboliger mer enn 500 kr per bruker, og 500 kr vil slik sett gi mest rettferdig
fordeling mellom kommunene. For backup-tjenester, så prises de som hjemmeboende, se eget avsnitt.

Modell 3 – Aktivitetsbasert pris – Betaling etter faktisk forbruk
Modellen har en aktivitetsbasert pris med et beredskapselement i bunn. En betaler i en slik modell
lavere fastpris inntil et visst forbruk, og deretter betaler en for faktisk bruket aktivitet utover dette.

NOTAT
Samarbeid om Trygghetsteknologi i Agder
Fordeler
 Kommunene vil ha incentiv til å følge opp egne brukere og gi tjenester
på rett nivå. Dette kan gi økonomiske gevinster for kommunene.
 Kommuner kan benytte tjenester fritt etter behov til beste for
brukerne, og betale for forbruk.
 Gir god kontroll med kostnader for responssenteret
 Fordeler kostnader svært godt mellom kommunene

Ulemper
 Gir mindre økonomisk forutsigbarhet for
kommunene, der kommunene må følge
rapporter egne brukere tett for å følge
med på egne kostnader.
 Noe arbeid å fakturere, og kan være
krevende å lese fakturaen.

Pris for tjenesten: Pris per utløst alarm eller sensor – 55 kr
(For beredskapen betales alltid alarm nr. 1 uavhengig om alarmen brukes i løpet av en måned)

Prising av tilleggstjenester
Det er flere tilleggstjenester kommunen kan benytte som kommer i tillegg til basistjenestene som en
trygghetsalarm med sensorer gir. De er et supplement. Dette er relativt nye tjenester kommunene nå
kan benytte, og forventes å øke i omfang i kommunene de nærmeste årene.
Nå i 2021 er det seks tilleggstjenester som responssenteret jobber for å tilby Agder-kommunene.
Tjenestene er i utvikling, og det kan ikke forventes at en treffer nøyaktig på rett priser for nye
tjenester. I første omgang skisseres det her derfor priser slik at kommunene nå kan få tatt tjenesten i
bruk. Justeringer drøftes med Samarbeidsutvalget når man har samlet erfaringer.
Tilleggstjeneste
Hendelsesutløst kameratilsyn

Planlagt kameratilsyn
Røykalarm
Lokaliseringstjeneste (GPS)

Mottak av og oppfølging av tekniske
alarmer til hjemmeboende.
Medisineringsstøtte

Prissetting
Fast pris per tilsyn.
Prises per tilsyn i starten siden en har svært lite
erfaring med forbruksmønster i tjenesten.
Fast avtale om 1 tilsyn per natt
Fast avtale om 2 tilsyn per natt
Prises med fast pris per måned per bruker.
Fast pris per tilsyn.
Prises per tilsyn i starten siden en har svært lite
erfaring med forbruksmønster i tjenesten.
Det vurderes om tjenesten kan tilbys kostnadsfritt,
dette avgjøres når pilotutprøving er gjennomført
Grunnlag for dette er ikke ferdig

Pris
55 kr per tilsyn

45 kr per tilsyn
40 kr per tilsyn
5 kr per alarm per måned
Konklusjon avventes

Konklusjon avventes
Konklusjon avventes

Backup-tjenester
Hva er en backup-tjeneste?
Dersom en tjeneste rutes direkte, kan det avtales at responssenteret besvarer anrop der kommunen
selv ikke er i stand til å besvare tjenesten, bl.a. ved teknisk svikt, eller at det ikke er mulig å følge opp
alarmen innen rimelig tid.
Backup-tjenester kan ikke avtales individuelt for enkeltbrukere eller for spesifikke tidspunkter på
døgn eller ukedager, annet enn i unntakstilfeller. Som hovedregel skal volumet av backup-tjenester
ikke overstige 20 % av gjennomsnittet for full tjeneste.
Pris for tjenesten
I 2017 ble backup-pris satt til 33 % av pris for full responssentertjeneste. Dette anbefales videreført.

Håndtering av overskudd eller underskudd i responssenteret
Vertskommunen bærer i dag 100 % av risikoen for det økonomiske resultatet i samarbeidet.
Endringer i forutsetninger eller uforutsette hendelser gjør dette sårbart når en kommune alene må
bære all risiko i en tjeneste som skal være priset for å gå i balanse, uten mulighet for overskudd.

NOTAT
Samarbeid om Trygghetsteknologi i Agder
Dagens samarbeidsavtaler angir at det økonomiske resultatet i responssentersamarbeidet skal
drøftes i samarbeidsutvalget, men det er ikke angitt noen prosedyre for videre håndtering.
Vertskommunen kan ikke drive tjenesten videre i underskudd framover, og det er derfor viktig at en
ser god effekt av en revidert prismodell. Dersom en ikke lykkes med dette, må andre tiltak vurderes
for å sørge for balanse i regnskapet i det interkommunale samarbeidet.

Anbefalinger
Det pekes på noen ønskede perspektiver for å sikre godt samarbeid videre til beste for kommunene:
 Samarbeidet om trygghetsteknologi og responssenteret ivaretar de ulike kommunenes
behov, og legger til rette for utvikling og innovasjon av tjenesten i kommunene.
 Alle kommuner opplever å være del av samarbeidet, og det er gjensidig tillit i samarbeidet.
 Både kommunene og vertskommune har forutsigbarhet for de kostnader som påløper.
 Responssenteret arbeider aktivt med å redusere egne kostnader så langt det er mulig.
 Responssenteret gir like tjenester i alle kommuner, inkludert vertskommunen.
En rekke møter og aktiviteter har vært gjennomført våren 2021 for å opparbeide et best mulig
grunnlag for en endelig beslutning i Samarbeidsutvalget, i tråd med vedtak fra 11. februar 2021.
AU Samarbeidsutvalg har vært aktivt involvert og gitt gode innspill i prosessen.
Ut fra prosess i AU og overstående vurderinger framstår følgende forslag til løsning som mest
nærliggende:
Forslaget til prismodell nr. 2 med fast pris per bruker differensiert etter boligform framstår som modellen
som best understøtter både samarbeidskommunenes og vertskommunens behov, med
virkningstidspunkt fra 1. januar 2022.
AU har ikke tilstrekkelig grunnlag til endelig å konkludere på vegne av alle kommuner om hvilken modell
som samarbeidet bør foretrekke, dette overlates til Samarbeidsutvalget.

Videre oppfølging
Saken følges opp videre i Samarbeidsutvalget.

Vedlegg:



Vedlegg 1: Epost med vedlegg fra prosjekteier og leder i 2017 – Kobling til TEAMS
Vedlegg 2: Tallgrunnlag for drift, Regnskap for 2019 og 2020 – Kobling til TEAMS
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Saksbehandler Saksgang
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Kommunalt responssenter, prisøkning for
samarbeidskommuner.
Saksnummer 56/21. Fagutvalg for Digitalisering.
Vedlegg
1. Samarbeidsavtale, vertskommunesamarbeid
2. Bilag til IT-avtale basert på SSA- D. Ikke trykket på grunn av stort omfang.
Kommunene har dette i sine arkiv. Ved behov kan det leveres fra sekretariat.
3. 1. Foreløpig beregninger av kostnader for kommuner basert på ulike betalingsmodeller
2. Driftsunderskudd
Sammendrag
I 2017 inngikk Østre Agder- kommunene en interkommunal samarbeidsavtale for drift av
kommunal responssenterløsning. Kristiansand kommune påtok seg rollen som vertskommune.
Anskaffelse for kjøp av digitale trygghetsalarmer og annen nødvendig trygghets- og
varslingsteknologi for hjemmeboende og beboere på institusjon ble gjennomført som Offentlig
felles anskaffelse (OFA) 1. Telenor Objects vant anbudet.2 Telenor Objects har skilt ut selskapet og
avtalen ligger nå hos Tellu.
Kommunal responssentertjeneste har siden oppstarten i 2017 vært drevet med negativt
driftsresultat, hvorav 3 millioner ønskes fordelt på samarbeidskommunene i form av økt pris for å
dekke løpende utgifter i driftsregnskap. Det foreslås ulike betalingsmodeller, enten med flat pris
eller etter omfang på bruk av tjenesten.
Statistikk for varsler til responssenteret fra de deltakende kommuner i 2020 viser stor variasjon i
bruken.
Kristiansand kommune har bemannet responssenteret ut fra en forventet bruk av tjenesten på 1.5
alarm pr. måned (trykk pr. bruker). Det er registrert et merforbruk i forhold til dette anslaget på 61%
i 2020. Den registrerte gjennomsnittlige bruken er 2,9 alarm (måned/bruker).
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Vertskommunen oppgir den økte bruk av tjenesten som bakgrunn for at kommunen ikke får dekket
sine utgifter til responssenteret.
På denne bakgrunn fremmer kommunen det nevnte forslaget til ny betalingsløsning.
Kommunene som samarbeider med Kristiansand kommune om responssenteret har nå mottatt
varsel om at vertskommunen har behov for å endre betalingsmodell og derigjennom øke bidrag fra
samarbeidskommunene. Kravet/anmodningen fra Kristiansand kommune til endret betaling
kommer som en overraskelse for samarbeidskommunene midt i et løpende budsjettår.
Å imøtekomme anmodningen fra Kristiansand kommune vil derfor innebære at andre helse- og
omsorgstjenester må redusere virksomheten i budsjettåret 2021. Videre vil kommunene i en meget
presset budsjettsituasjon måtte finne plass til å kompensere omsorgssektoren for utgiftsveksten
knyttet til ny betalingsordning for responssenteret i sine budsjett for 2022 og i HP-perioden 20232025. Så langt har mange kommuner gitt uttrykk for at det blir meget vanskelig å innfri Kristiansand
kommunes ønske om økte bidrag midt i et budsjettår. Mange vil måtte vurdere å hente
responssentertjenester andre steder hvis slike løsninger er rimeligere.
Videreføring av deltakelse i samarbeid om responssenteret vil måtte behandles politisk ettersom
det er en vesentlig endring i forhold til teksten i den samarbeidsavtale den enkelte kommune
tidligere har behandlet og vedtatt i kommunestyrer/bystyrer.
Kort bakgrunn for samarbeidsavtale om kommunalt responssenter3
I 2015 fikk Agder i oppdrag fra Helsedirektoratet å etablere et offentlig, nasjonalt responssenter
(alarmmottak) for digitale trygghetsalarmer. Videre var oppdraget å gjennomføre en felles
anskaffelse av trygghetsskapende teknologi. Agderkommunene gikk gjennom Regional
koordineringsgruppe e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG e-helse)4 5sammen om søknader og
etablerte felles prosjekter for å sikre effektiv og god innføring av velferdsteknologi. Hovedmålet var
at trygghets og varslingsteknologi skulle være integrert i helse og omsorgstjenestene innen 2020.
Agderkommunene besluttet at Kristiansand kommune skulle stå som prosjekteier av satsningen.
Oppdraget var i første omgang å inngå avtaler for kjøp av digitale trygghetsalarmer og annen
nødvendig trygghets- og varslingsteknologi for hjemmeboende og beboere på institusjon,
samt etablere en bemannet kommunal tjeneste for mottak av alarmer for kommunene i Agder.
Anskaffelse ble gjennomført som Offentlig felles anskaffelse (OFA) 6. Telenor Objects med
underleverandører vant anbudet.7 Telenor Objects har nå overført denne avtalen til Tellu.
Det ble besluttet å gjennomføre samarbeidet gjennom et interkommunalt samarbeid, hvor hver
kommune har tegnet en samarbeidsavtale8 med vertskommunen Kristiansand. Samarbeidet ble
organisert gjennom prosjektet «Innføring av Velferdsteknologi Agder»9, og for deretter å
videreføres i et administrativt og faglig samarbeidsutvalg. Innføring av velferdsteknologi Agder har
nå fullført prosjektfasen, og gått over til såkalt «pilotering driftsorganisering» fra årsskiftet
2020/2021.
Det er opprettet et Samarbeidsutvalg 11.04.2021 for responssentertjenesten med et medlem fra
hver av de deltakende kommuner. På det første møte i Samarbeidsutvalg ble utfordringen knyttet
til underskudd på driften av responssenteret presentert. Samarbeidsutvalget besluttet av AU
samarbeidsutvalg skulle se på ulike betalingsmodeller, og komme med en anbefaling som skulle
fremmes og endelig besluttes på møtet i samarbeidsutvalg 14.04.2021. Denne fristen må
forlenges, da AU ikke har klart å komme fram til en omforent løsning. Kommunene i Østre Agdersamarbeidet har gitt tilbakemelding på at saken må behandles i de politiske fora som har
myndighet til å fatte beslutninger vedrørende økonomiske forpliktelser og til å inngå avtaler på
vegne av kommunen.
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I Østre Agder-samarbeidet behandles saken først i Fagutvalg for digitalisering. De gir på grunnlag
av en saksframstilling utarbeidet av digitaliseringsrådgiver og sekretariatsleder en faglig anbefaling
overfor Østre Agder helselederforum til hvordan kommunene bør behandle spørsmålet om videre
deltakelse i samarbeidet om felles responssenter. Deres anbefaling til løsning legges fram for
rådmannsutvalg. Der foretas en vurdering av om det er grunnlag for et felles saksgrunnlag med en
felles anbefaling til vedtak ved behandlingen i de enkelte kommuners politiske organ.
Ved etableringen av det interkommunale samarbeidet om responssentertjeneste ble det inngått tre
ulike avtaler avhengig av kommunenes behov;
1) Bemannet kommunal responssentertjeneste.
2) Rutingtjeneste med back-up, bemannet kommunal responssentertjeneste.
3) Rutingtjeneste uten back-up.
Østre Agder kommunene har fra tidligere erfaring med å benytte lokalt brannvesen og andre
private tilbydere av responssentertjenester fra før en inngikk avtalen med Kristiansand.

Avtale
Vedtaket om å bli med i det interkommunale samarbeid om kommunalt responssenter ble forankret
politisk i kommunestyre eller bystyre. Vertskommunen er gitt delegert myndighet i henhold til
bestemmelsene i kommuneloven.
Hver kommune har inngått to kontrakter:
1.Samarbeidsavtale med vertskommune, med hjemmel i kommuneloven § 28-1b.
Avtalen ble vedtatt i 2017, og med en gjensidig oppsigelsestid på 1 år. Det spesifiseres i avtalen at
ved «vesentlige endringer i grunnlaget for avtalen, kan avtalen kreves reforhandlet med 3
måneders varsel.» Ifølge avtalen skulle det være tett dialog og medvirkning. Samarbeidet ble
vurdert å innebære «nybrottsarbeid».
2. Avtale med Telenor Objects, nå Tellu.
Inngått oktober 2017. Avtalevarighet; 3 år, med mulighet for forlengelse +1+1+1.10 I forbindelse
med OFA avtaler er det mulighet for juridisk hjelp fra OFA dersom det er utfordringer eller
uklarheter i forhold til avtalen.
Vertskommunen Kristiansand har også tegnet en 3. avtale med Telenor/Tellu.
Avtalen gir Tellu mulighet til å tilby egne kommuner responssentertjenester. Kristiansand kommune
har vært i reforhandlinger med Tellu de siste månedene. 7.04.2021 ble kommunene informert om
at det var inngått en midlertidig kontrakt ut 2021. Flere representanter i AU samarbeidsutvalg har
på vegne av samarbeidskommunene bedt om innsyn for å se det totale kostnadsbildet, men Tellu
viser til konkurransehensyn. Tellu har forhandlet fram en langt lavere pris enn det
samarbeidskommunene betaler ifølge Kristiansand. Dette begrunnes med at markedsprisene i
Norge er lave på responssentertjenester.
Fordeler med et interkommunalt samarbeid og felles responssenter
Vertskommunen viser til at samarbeidskommunene gjennom avtalen får tilgang på gode tjenester
gjennom deltakelse i Nasjonalt velferdsteknologiprogram1112, rammeavtale med leverandør, felles
responssentertjenester og samarbeid om videreutvikling av responssenter med innføring av nye
teknologier. Herunder deltar samarbeidskommunene under videreutvikling av eksisterende
løsninger med piloteringsprosesser som kamera, medisindispensere, GPS og tekniske alarmer i
tillegg til sengealarm, røykvarsler, fall og døralarm. Videre kan samarbeidet bidra til å effektivisere
vurderings og avklaringsgrunnlaget for operatørene gjennom innføring av flere sensorer for å gi et
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bedre avklaringsgrunnlag for tjenestetildeling og helsetilstand. En kan også benytte erfaringer fra
Digital Twin prosjektet.13

Økonomi
Den kommunale responssentertjenesten i Kristiansand har siden oppstarten i 2017 vært drevet
med negativt driftsresultat; -4,28 millioner i 2017, -6,52 millioner i 2018, – 8,16 millioner i 2019 og 8,23 millioner i 2020. Korrigert driftsresultat i 2020 er på ca. - 6 millioner, se vedlegg 3.2.
Samarbeidskommunene ble kjent med de negative driftsresultatene på første konstitueringsmøte
for Samarbeidsutvalg 11.04.2021. Kristiansand kommune viser til at dette er formidlet i tidligere
møte og referat, men dette er pr. d. d ikke dokumentert.
AU Samarbeidsutvalg ble forelagt den økonomiske utfordringen på sitt første konstituerende møte
5.03.2021. Arbeidsutvalget skulle etter beslutning i Samarbeidsutvalget utrede ulike
betalingsmodeller, og komme med forslag til anbefalt løsning til det planlagte
Samarbeidsutvalgsmøtet 14.04.2021. Vertskommunen har i prosjektperioden for Innføring av
velferdsteknologi Agder dekket driftsunderskudd, men nå når prosjekt går over til pilot
driftsorganisering i 2021 ønsker vertskommunen at underskudd på 3 millioner fordeles på
samarbeidskommunene for å dekke utgifter i driftsregnskap.
Kristiansand kommune ønsker en snarlig løsning, slik at kommunen skal kunne estimere reviderte
tall i sin kommunale kvartalsrapport mai 2021. Vertskommunen opplyser at ca.49 % av
underskuddet på 6 millioner kroner i fjor var knyttet til samarbeidskommunene, og ca. 51% for
Tellu-kunder basert på antall anrop. Agderkommunene i samarbeidet beregnes til å stå for et
underskudd på ca. 3 millioner, som skal fordeles mellom kommunene.
Kristiansand kommune erkjenner de store utfordringer dette medfører for samarbeidet om felles
responssenter. Derfor gjennomgår de driftsløsningen i samarbeid med Tellu med sikte på
utgiftsreduksjoner og effektivisering av driften. Dette kan for eksempel gjelde nye integrasjoner,
automatisering og annen effektivisering som kan bidra til at operatørene sparer sekunder ved å
håndtere alarmene.
Driftsregnskapet viser til en korrigert lønnskostnad etter refusjonsfratrekk på sykepenger og
foreldrepenger på ca. 17 millioner og salgsinntekter for samarbeidskommuner og Tellu på ca. 9
millioner. Kostnader til blant annet husleie, strøm, vaktmestertjenester, renhold, regnskap og
revisjon, IT-tjenester, merkantile tjenester og overordnet ledelse er holdt utenom driftsregnskap, og
har ikke vært med i beregningene i korrigert driftsregnskap/negativt resultat. I driftsregnskapet som
gir grunnlag for fremlagt negativt resultat utgjør lønn 98,4% av de totale kostnadene lønn.
Betydelige kostnadsreduksjon basert på dagens driftsregnskap kan ifølge Kristiansand kun gjøres
ved reduksjon i bemanning. Nedbemanning er kun mulig hvis Agder-kommuner med storforbruk
reduserer antall alarmer.
Helsedirektoratet viser i sin veileder til at i responssenteret utgjør lønnskostnadene til operatørene
ca. 70% av de totale kostandene, når alle kostnader er tatt med i et regnskap. Kostnader som
økonomi, administrasjon, infrastruktur, telefonkostnader, lokaler og teknologi anslår de til om lag
30 prosent. Disse kostnadene er ikke tatt med i driftsbudsjettet til responssenteret.

Kostnadsdrivere
Tjenesten drives 24/7 -365 dager i året. De ansatte operatørene har helsefaglig bakgrunn, og det
er ca. 1-2 sykepleiere på hver vakt. Senteret har ca. 20 årsverk knyttet til operatørvirksomhet. 95%
av alarmene besvares innen 60 sekunder, hvilket følger helsedirektoratets anbefalinger. Videre
baserer responssenteret seg på 1,5 trykk pr. trygghetsalarm pr. bruker pr. måned, hvilket ifølge
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responssenteret var nasjonale anbefalinger og grunnlaget de baserte oppbygging av selve
senteret i 2017. 14
Alarmtall på 1,5 trykk som grunnlag for drift av responssenter og avtaleinngåelse hevder personer
saksbehandler har vært i kontakt med i Østre Agder kommuner har vært et ukjent anslag, samtidig
som det for vertskommune har vært en helt sentral styringsindikator. Kristiansand kommune
henviser til at de har orientert om dette forventede bruksnivået i et tidligere møte.
Som tidligere nevnt viser oversikten for bruk av tjenesten stor variasjon mellom
samarbeidskommunene. Bruken varierer fra 8,6 trykk til 0,7.
År

Antall kommuner

Bemanningsplan Brukere

2017
(mars)
2020
(aug)

2

2-2-2

2021
(mars)

32 (hvorav 13 fra
4-4-3
Agder) + ca. 30 m/
responssentertjeneste
som back-up.
36
4-4-3

Alarmer pr
mnd.

13 000

30-35 000

17 000

30-35 000

Helsedirektoratet viser til betydelige stordriftsfordeler for responssenter for velferdsteknologi, ved
at tiden utnyttes mer effektivt. Sentrale kostnadsdrivere i responssenteret er volum (antall
henvendelser), svartid og reaksjonstid da dette styrer bemanningsbehovet.
Anbefalingene fra Helsedirektoratet er at 95 % av alarmer skal besvares innen 60 sekunder.
Reaksjonstid eller såkalt holdetid er beregnet til 300 sekunder, inkludert 120 sekunder brukt på
etterarbeid. Deres anslag for alarmfrekvens er basert på statistikk fra hjemmeboende og den er
beregnet til 0,053 alarmer pr. bruker pr. dag.
Undersøkelser i regi av andre fagmiljø viser at alarmfrekvensen varierer fra kommune til kommune,
blant annet på grunn av varierende tildelingskriterier og opplæring gitt til ansatte og brukere.15
Direktoratet viser videre i sin rapport til at alarmfrekvens, svartid og reaksjonstid kun er basert på
rapporter fra noen få kommuner, og basert på lite kunnskaps og erfaringsgrunnlag. Alarmtall på 1,5
er basert på tall fra hjemmeboende i Kristiansand primært for året 2015. Anbefalingen fra
helsedirektoratet er at det gjennomføres en faglig og økonomisk analyse av responstjenester frem
mot 2020, samt at det bør innhentes mer erfaringsgrunnlag før det konkluderes med hva som
anses som hensiktsmessig nivå for brukers henvendelser til responssentertjenesten.
Prismodeller
AU samarbeidsutvalg har fått lagt frem forslag til prisjusteringer fra vertskommune for å dekke
fremtidig driftsunderskudd. Vertskommunen er åpen for innspill, og modellene er fremdeles under
arbeid. I prinsippet må alle kommunene som har løsning 1. bestemme seg for en felles modell,
men det arbeides med muligheten for å kombinere modell 1+2 eller 3 for de av kommunene som
har koblet varsling til omsorgsboliger. Et annet forslag til løsning fra vertskommunen innebærer at
alle kommuner prøver å redusere bruk av tjenestetilbudet. Kristiansand er da trolig villig til å
avvente innføring av ny prismodell. I betalingsmodellen som vertskommunen presenterte for AU
inngår beregninger av effekter for Froland, Risør, Tvedestrand, Gjerstad, Grimstad og Arendal,
som har full responssenterløsning.
Åmli har responssentertjeneste med back-up og Vegårshei har tjeneste uten back-up, se
avtalevedlegg for nærmere beskrivelse av løsninger.

14
15

Organisering og dimensjonering av responssentertjenester, PA rapport 1604, sept. 2016
Responssentertjenester i helse- og omsorgstjenesten: Behov og fremtidsbilder. Svagård et al. (2016): SINTEF / Universitetet i Agder.
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Modell
Øke pris

Flat prisøkning
for alle
kommuner

Hybridmodell Fast grunnpris
1-2
+
aktivitetsbasert
prising

Hybridmodell Fast grunnpris
2-2
+ pris pr anrop
over
gjennomsnittlig
2 trykk i mnd.

Pris
Dagens pris for
digitale
trygghetsalarm +
50 kr pr bruker pr
mnd.
Pris pr
100kr
bruker
Trinnpris 20kr
1 (>2,0)
Trinnpris 35kr
2 (>2,5)
Trinnpris 50kr
3 (>3,0)
Pris pr
100kr
bruker
Pris pr
35kr
anrop >
2,0

Pris på 50 kr kan justeres om en kan
sette inn tiltak for å få ned alarmbruk
i «storforbrukskommuner».

Dette tilsvarer en pris for
gjennomsnittlig alarmfrekvens på
over 3 alarmer pr. bruker pr. mnd,
100+ 20+35+50= 205kr

Digitaliseringsrådgiver har laget en oversikt over de ulike kostandene kommunene pr. d.d. betaler
for en generell trygghetsalarm. Responssenteravtalen inkluderer alarmrespons og driftskostnader,
hvilket i praksis vil si at operatør besvarer alarmen og vurderer videre behov. Tellu avtalen
inkluderer teknisk løsning og sim kort, hvilket vil si de tekniske løsningene for å sende og motta
alarm. SIM-kortabonnementene kan kjøpes fritt, og det er mulig å bruke en internetkabel om
kommunen ønsker det.

For rutingtjeneste med back-up er alarmresponskostnaden på 26 kr, og de øvrige kostnadene like.
Rutingtjeneste uten back-up har ingen alarmresponskostnad. De øvrige kostnadene er like. Priser
utover dette som GPS, kameratilsyn i egen bolig og sykehjem står dette nærmere beskrevet i
avtalen med Tellu, men er ingen kostnad relatert til selve vertskommunesamarbeidsavtalen utover
at en har avtale med leverandør 16 17 Til informasjon påløper det kostnader for andre
alarmtjenester knyttet til Tellu avtalen18 og velferdsteknologisk knutepunkt19

16

Bilag til IT-tjenesteavtale basert på SSA-D, bilag 7.
Rammeavtale om kjøp av trygghets- og varslingsteknologi, SSA-R, 2017.
18 Sporingsteknologi i form av GPS tjeneste for èn bruker (inkludert tjeneste og simkort kommunikasjon) koster 195 kr/mnd. Leie av en
Evondos medisinrobot koster 2250 kr/mnd. For ytterligere priser fra Tellu, se vedlegg 2 side 81-88.
19For kommuner som ønsker velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) påløper det i tillegg en journalleverandørintegrasjon til elektronisk
pasientjournalsystem (EPJ) mot Gerica eller Visma Profil, og trolig en fremtidig NHN-kostnad (Norsk helsenett) når «prosjekt» går til
«drift».
17
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Helsesektorens økonomiske situasjon.
I Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-202320 vises det til at helse og teknologi i fremtiden er
uløselig knyttet sammen. Teknologi skaper forutsetninger for at tjenester kan flyttes fra sykehus og
kommunehelsetjeneste hjem til pasientens bolig gjennom digital hjemme-oppfølging, forebygging
og behandling. Dette gir rom for nye måter å løse helseoppgavene på, på tvers av kommuner og
sykehus. Tiltak kan settes inn tidligere. Det kan bidra til at omfanget på bruk av ressurskrevende
helsehjelp blir bedre tilpasset pasientens behov og forverring i sykdomstilstand kan fanges opp
tidligere. Samlet bidrar det til mer effektiv ressursbruk til beste for pasient og tjenester. Det
utadvendte sykehus, demologiske utfordringer21 og forventede endringer i sektoren knyttet til den
såkalte eldrebølgen22 23 indikerer at kommunenes alarmtall pr. bruker vil øke i årene fremover.

Andre vurderinger
Private leverandører av responssentertjenester er ikke kontaktet. Reel markedspris er derfor ikke
kjent, utover en generell orientering om at priser er lave.
Hvis en eller flere kommuner velger å trekke seg ut av samarbeidet er det ikke gjort beregninger av
hvordan dette vil påvirke de kommuner som vil videreføre sitt samarbeid om responssenteret
økonomisk.
Agder samarbeidet om innføring av velferdsteknologi vil påvirkes dersom samarbeidet om
responssenter ikke lenger skal gjelde de fleste kommuner. Likeledes vil det skape utfordringer
internt i Østre Agder-samarbeidet dersom noen viderefører sin deltakelse mens andre velger en
alternativ løsning. Implementeringen av nye løsninger kan kompliseres når flere leverandører av
tjenester brukes.

Kommunenes økonomi
Kommunene i Østre Agder samarbeidet er i en økonomisk utfordrende situasjon. På henvendelse
fra digitaliseringsrådgiveren gir de signal om at det blir svært utfordrende å håndtere økte utgifter til
responssentertjenesten. Løsningen som er presentert som den «valgfri» modellen øker
kostnadene for mindre kommuner opp mellom 350- 400 prosent. For andre kommuner får
modellene mindre påvirkning da alarmtallene er lave. Beslutningsutfordringen kompliseres ved at
en modell kan være gunstig for en kommune med lave tall, men for kommuner med høye alarmtall
kan den samme modellen bli svært kostbar. Dette gjør det komplisert både for den enkelte
kommune og å lande på en ønsket og egnet modell. I tillegg skal den foreslåtte modellen
aksepteres blant alle Agder-kommunene i samarbeidet. I tillegg kan ulike modellers utfall for
samarbeidskommuner komplisere drøfting og beslutning om et felles anbefalingsstandpunkt fra
fagutvalget i Østre Agder-samarbeidet.
Trygghetsalarmer er et lavterskeltilbud i «omsorgstrappa» og skal trygge borgere/brukere primært i
eget hjem.24 Beslutning om trygghetsalarm og forbruk har dermed også et viktig brukerperspektiv
og forebyggende side ved at bruker kan ta ansvar for sitt eget liv, i tillegg til viktige
samfunnspolitiske, helseøkonomiske og etiske gevinster.
Enkelte av Østre Agder kommunene har koblet til omsorgsboliger til responssenteret. Kommunene
oppgir at de var i dialog med responssenteret da avgjørelsen ble tatt. Imidlertid ser en at alarmtall

20

Meld. St. 7 (2019-2020) Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023
NOU 2020: 15 Det handler om Norge — Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene
22
NOU 2011: 11 Innovasjon i omsorg
23
Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre
24
«Devoldrapporten», Drifts og ressursanalyse for pleie- og omsorgsektoren 2012, «En nøktern og god omsorgstjeneste til fornuftig
pris», Grimstad kommune. Devold 2012
21

7

som grunnlag for drift ikke er basert på omsorgs og sykehjemsbeboere, men hjemmeboende.
kommuner er nå i prosesser for å se om de kan gjøre tiltak for å få ned alarmfrekvensen.
Ifølge responssenteret er det også mulig å rute med back-up tjeneste. Om dette vil kunne medføre
en delt betalingsmodell for de kommuner som velger kombinasjon med responssenterløsning og
direkte ruting er uavklart.

Videre arbeid
Vertskommunen jobber sammen med AU samarbeidsutvalg for å finne løsninger på
betalingsmodeller som kan presenteres for Samarbeidsutvalget i mai samt at det kan være
hensiktsmessig å diskutere krav til svartid, som er en kostnadsdriver.
Parallelt ser kommuner i Østre Agder regionen på mulighet for å redusere stort alarmforbruk, blant
annet gjennom omruting av alarmer fra omsorgsboliger og storbrukere direkte til hjemmetjenesten.
Representant fra Grimstad kommune foreslo i AU samarbeidsutvalg 7.04.2021 at økonomer fra de
ulike regionene kan se på økonomiske løsninger sammen med vertskommune.
Digitaliseringsrådgiver anbefaler i tillegg at kommunene juristnettverket i Arendal gir en vurdering
av hvilket handlingsrom gjeldende samarbeidsavtale gir kommunene. Det bør også vurderes om
samarbeidsavtalen i kombinasjon med forvaltningsloven §13 gir mulighet for innsyn i Telluavtalen, om det vurderes viktig med innsyn i denne for at kommunene skal kunne vurdere
rimeligheten av vertskommunens forventede bidrag fra samarbeidskommunene. Videre bør
kommunene i Østre Agder-samarbeidet etter digitaliseringsrådgivers vurdering sammen eller hver
for seg innhente opplysninger om hvilket kostnadsnivå man kan oppnå ved bruk av et
responssenter som kun mottar og videreformidler alarmer.
Digitaliseringsrådgiver finner det nødvendig å utforme forslag til vedtak i to alternativ. Et basert på
en videreføring av samarbeidet om et felles responssenter i Kristiansand, og en løsning som
innebærer at kommunene selv vurderer sin fremtidige responssenterløsning uavhengig av denne.
Vedtak:
Fagutvalg for Digitalisering anbefaler;
Alternativ 1: Videreføring av samarbeid med Kristiansand responssenter.
Østre Agder- kommunene vurderer prosessen som utfordrende. Kommunene beklager negativt
driftsresultat og utfordring med finansiering. Samarbeidet ber om tid for å innarbeide dette i
økonomiske planer. Kommunene legger vekt på at en gjennom samarbeidet viderefører
forutsetningene som ligger til grunn for opprettelse av responssenter.
Alternativ 2: Avvikling av samarbeidet omkring felles responssenter.
Kommunene legger vekt på positive erfaringer gjennom samarbeid om felles responssenter, men
de ser nå at den valgte driftsmodellen gir kommunene høye løpende kostnader til tjenesten.
Kommunene vurderer at nivå på driftskostnader ikke kan forsvares ut ifra gevinster innenfor det
felles utviklingsarbeidet innen e-helse. Fellessamarbeid om responssenter må derfor dessverre
avvikles. Samtidig understreker kommunene at de ønsker å fortsette et videre Agdersamarbeid.
Vedtak:
Fagutvalg for Digitalisering anbefaler;
Alternativ 1: Videreføring av samarbeid med Kristiansand responssenter.
Østre Agder- kommunene vurderer de foreslåtte endringer som utfordrende. Både knyttet til
vesentlig økte økonomiske forpliktelser for samarbeidskommunene og knyttet til tallet på alarmer
som brukere av tjenesten forventes å benytte. Kommunene i Østre Agder-samarbeidet beklager
det negative driftsresultat vertskommunen opplever og de utfordringer det medfører for finansiering
av tjenesten.
8

Samarbeidet ber vertskommunen om tid, slik at samarbeidskommunene kan få anledning til å
innarbeide de endrede økonomiske forutsetningene i sine økonomiske planer. Når fagutvalget
likevel anbefaler kommunene å videreføre samarbeidet på tross av vesentlig høyre kostnader ved
drift av responssenteret, så bygger det på et sterkt ønske om å bidra til at Agder skal videreføre sitt
omfattende samarbeid om teknologiinnføring innenfor helse- og omsorgsfeltet. Noe en kan frykte
vil kunne bli konsekvensen ved å trekke Østre Agder kommunene ut av samarbeidet om
responssenter på det nåværende tidspunkt.

Alternativ 2: Avvikling av samarbeidet omkring felles responssenter.
Kommunene vil understreke de positive erfaringer som er knyttet til samarbeidet med Kristiansand
om responssenter, men ser nå at alle de foreslåtte driftsmodellene vil gi kommunene vesentlig
høyere utgifter. Dette forventer en ytterliggere vil øke når eller hvis vertskommunen krever å få
refundert de deler av utgiftene som så langt ikke er innarbeidet i driftskostnadene.
Kommunene i Østre Agder-samarbeidet erkjenner den betydelige verdien som har ligget i et
regionalt samarbeid over hele Agder om anskaffelser av velferdsteknologi som etableringen av
felles responssenter inngikk i. Kommunene kommer likevel til den konklusjon at hensynet til en
svært krevende økonomisk situasjon gjør at en ikke kan akseptere et høyere kostnadsnivå på
responssentertjenester en det en forventer å kunne oppnå ved å hente dette i det kommersielle
markedet.
Kommunene i Østre Agder-samarbeidet ber om at denne beslutningen ikke medfører en stopp i
det felles samarbeidet for innføring av velferdsteknologi. Et sentralt fokus i denne felles satsingen
er økonomisk bærekraftige helse og omsorgstjenester. Erfaringen med felles responssenteret er
etter kommunene i Østre Agder-samarbeidet sitt syn at dette har blitt en for kostbar fellesløsning.
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Kommunalt responssenter, prisøkning for
samarbeidskommuner.
Saksnummer 62/21. Fagutvalg for Digitalisering.
Saksnummer 28/21 HLF
Vedlegg
1. Notat, Revisjon prismodell- Bemannede responssentertjenester
2. Saksfremlegg 56/21 (Fagutvalg for Digitalisering)/ 16/21 (HLF)
3. Tallgrunnlag for drift, regnskap 2019 og 2020.
4. Samarbeidsavtale, vertskommunesamarbeid
5. Bilag til IT-avtale basert på SSA- D. Ikke trykket på grunn av stort omfang.
Kommunene har dette i sine arkiv. Ved behov kan det leveres fra sekretariat.
6. 1. Foreløpig beregninger av kostnader for kommuner basert på ulike betalingsmodeller
2. Driftsunderskudd (trenger dette å være med Ole Jørgen?)
Sammendrag
Saken har vært oppe som sak i HLF to ganger, og ved flere anledninger i Fagutvalg
for Digitalisering. Samarbeidsutvalget kom ikke til en beslutning i møtet 23.06, og
saken ble utsatt til 9.09.21. HLF ønsket at Fagutvalg for Digitalisering i mellomtiden
skulle komme med en ny anbefaling.
Kort om bakgrunn
I 2017 inngikk Østre Agder- kommunene en interkommunal samarbeidsavtale for drift av
kommunal responssenterløsning. Kristiansand kommune påtok seg rollen som vertskommune.
Anskaffelse for kjøp av digitale trygghetsalarmer og annen nødvendig trygghets- og
varslingsteknologi for hjemmeboende og beboere på institusjon ble gjennomført som Offentlig
felles anskaffelse (OFA) 1. Telenor Objects vant anbudet.2 Telenor Objects har skilt ut selskapet og
avtalen ligger nå hos Tellu.

1
2

https://www.ehelseagder.no/felles-anskaffelse-av-trygghets-og-varslingsteknologi-agder/
Rammeavtale om kjøp av trygghets- og varslingsteknologi, SSA-R, 2017
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Kommunal responssentertjeneste har siden oppstarten i 2017 vært drevet med negativt
driftsresultat, hvorav 3 millioner ønskes fordelt på samarbeidskommunene i form av økt pris for å
dekke løpende utgifter i driftsregnskap. Det foreslås ulike betalingsmodeller, enten med flat pris
eller etter omfang på bruk av tjenesten. Samarbeidsutvalg og AU Samarbeidsutvalginterkommunalt samarbeid om pilotering av driftsorganisering trygghetsteknologi ble på sine første
konstitueringsmøte 11.02.2021 (Samarbeidsutvalg) og 5.03.2021 (AU Samarbeidsutvalg) fremlagt
informasjon om underskuddet, og vertskommunens ønske om ny prismodell.
Samarbeidsutvalgets vedtak 11.02.2021
1.Samarbeidsutvalget slutter seg til de foreslåtte endringer i Samarbeidsavtalen som presentert
2)Vertskommunen legger frem forslag til Samarbeidsutvalg om ny prisstruktur. I forkant vil AU
Samarbeidsutvalg gå gjennom forslaget
AU Samarbeidsutvalg har etter det hatt en del møter, hvor prising er drøftet. Representant for
Østre Agder regionen har jevnlig orientert kommunene som vedkommende representerer samt
fagutvalg for digitalisering og HLF, se vedlegg 1 og 2.
AU Samarbeidsutvalg har vurdert saken krevende å arbeide med, og det har tatt tid å få innsikt og
innsyn i driftsresultat, pris vertskommunen har avtalt med Tellu og enkelte kostnadsdrivende
faktorer. Alle faste kostnader er ikke dokumentert men basert på en antagelse, slik som kostnader
til lokale. Vertskommunen ønsker i følge representanter i utvalget ikke at samarbeidskommunene
skal bidra inn i prisforhandlinger med Tellu, og samarbeidskommunene dermed ikke påvirke
fremtidig pris når denne avtalen går ut i slutten av 2021. AU Samarbeidsutvalg har ikke innsyn i
hvilket økonomisk grunnlag prisforslag til ny prismodell er tatt ut i fra, utover at kommune og Tellu
hver skal dekke 3 millioner av videre estimert underskudd fremover. Vertskommunen har fastsatt
prisforslag, men har hele tiden vært i dialog med AU om nivå på prising. Det ble arrangert 1
workshop. Workshop 2 og videre arbeidsprosesser ble avlyst på grunn av streik. Vertskommunen
fremmet da på møte … Notat, jfr vedlegg nr 1. Kommunerepresentantene kunne da i etterkant
komme med innspill til saksfremlegget som ble lagt frem 23.06.2021.
På Samarbeidsutvalget 23.06 var det opprinnelig planlagt å ta en beslutning om prismodell, men
vedtak ble utsatt til etter sommeren, jfr vedtak:
Samarbeidsutvalgs vedtak 23.06.2021:
1. Samarbeidsutvalg tar «Notat om revisjon prismodell» til orientering.
2. Samarbeidskommuner inviteres til å kommentere forslagene til prismodeller før neste
Samarbeidsutvalg.
3. Samarbeidsutvalg beslutter valg av prismodell etter sommerferien.
4. Alle kommuner planlegger for endret prismodell i sine budsjettprosesser.
Det kom også opp enkelte uavklarte spørsmål. Østre Agder kommunene meldte på HLF 25.06 et
ønske om en drøfting i Fagutvalg for Digitalisering for å imøtekomme vedtak punkt 2. i vedtak fra
Samarbeidsutvalget 23.06, og at innspill skulle tas med inn i AU Samarbeidsutvalg som har fått i
oppdrag å jobbe frem modeller til Samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget foretar den endelige
beslutningen, utover lokale politiske prosesser i hver enkelt kommune.
Neste AU Samarbeidsutvalg hvor innspillene kan videreformidles er 19.08 og 27.08.
Samarbeidsutvalg er 9.09.
HLF vedtak 25.06:
HLF ber Fagutvalget for digitalisering forberede en sak til møte i HLF 27.08 om status for arbeidet i
AU samarbeidsutvalget, hvor det søkes en mulig omforent løsning som alle kommunene i Østre
Agder kan slutte seg til.
Alle kommunene har i forkant av Samarbeidsutvalget 25.06, hatt møter med deres
representant(er) i AU Samarbeidsutvalg og har fått oversendt tilgjengelig informasjon, fremlagt
driftsbudsjett 2019 og 2020 samt innsyn i Tellu avtalen og individuelt tallmateriale for hver
kommune. Dette legges ikke ved saken.
2

Før møtet i Fagutvalg for Digitalisering 09.082021 ble det sendt ut følgende avklaringsspørsmål til
kommunene;
 På generell basis, hvilken type modell er ønskelig?
1.
Èn felles pris
2.
To eller tredelt prismodell (trygghetsalarm, omsorgsbolig + evnt tilleggs-teknologi til
trygghetsalarm)
3.
Aktivitetsbasert (denne modellen har Fagutvalg for Digitalisering sak 56/21 og HLF
Østre Agder samarbeidet sak 28/21 vedtatt at de ikke ønsker)
 Hva er økonomisk «smerteterskel» for din kommune eller vurderinger ang. prising for
 Modell 1, felles pris
 Modell 2, delt prismodell
 trygghetsalarmer
 omsorgsboliger
 trygghetsteknologi (tilleggsteknologi til trygghetsalarmer)
 Hvordan definerer deres kommune «omsorgsbolig» og
heldøgnsomsorgsbolig? Samarbeidsutvalget ba i møtet 23.06 om en avklaring av dette
i fht. prismodell 2 med prisdifferensiering og egen pris for «omsorgsboliger».
 Hvilken form for boliger har dere i deres kommune?
Sekretariatet utarbeidet to forslag til vedtak basert på to ulike hvilke tall fra driftsregnskapet 2020.
1. Østre Agder- samarbeidet anerkjenner det viktige samarbeidet på Agder innen
trygghetsteknologi. Vertskommunen har det fulle ansvar for responssenteret, driftsresultat,
fremleggelse av nødvendige driftstall, kostnadsdrivere og avtaler.
For kommunene er økonomisk og avtalemessig forutsigbarhet viktig, og at grunnleggende
avtalevilkår for prising er sammenliknbart med konkurrerende virksomheter som ikke baserer
seg på pris pr. forbruk. Det er derfor et ønske om en fast pris pr. alarm, og ikke pr. forbruk, med
en avtalevarighet på minst 2 år. Samarbeidet imøtekommer vertskommunens ønske om å
dekke «totale salgsinntekter» basert på fremlagt driftsregnskap 2020 (salgstall driftsresultat år
2020 + 3 millioner (Agderkommuner) og 3 millioner (Tellu kunder)) og at dette fordeles på antall
alarmer som er i responssentersamarbeidet. Pris for «back- up tjenester» og «tjenester uten
back up» anbefales videreført slik de er i dag. Videre er det ønskelig at kommuner som ruter
om sine «omsorgsboliger» utenom responssentertjenestens svartjeneste og selv tar alarmene,
får samme pris (prisdifferensiering) for disse alarmene som kommuner med med/uten back up
tjenester. Nye priser anbefales gjeldene fra 1.01.2022.
Vertskommunen har hatt, og tar videre det fulle ansvar for inngåelse av pris og avtalekontrakt
med Tellu og kundene firmaet tar inn i Responssenteret. Vertskommunen er juridisk og
økonomisk ansvarlig for det som følger av Tellu- samarbeidet.
2. Østre Agder- samarbeidet anerkjenner det viktige samarbeidet på Agder innen
trygghetsteknologi. Vertskommunen har det fulle ansvar for responssenteret, driftsresultat,
fremleggelse av nødvendige driftstall, kostnadsdrivere og avtaler.
For kommunene er økonomisk og avtalemessig forutsigbarhet viktig, og at grunnleggende
avtalevilkår for prising er sammenliknbart med konkurrerende virksomheter som ikke baserer
seg på pris pr. forbruk. Det er derfor et ønske om en fast pris pr. alarm med prisdifferensiering,
og ikke pr. forbruk, med en avtalevarighet på minst 2 år. Samarbeidet imøtekommer
vertskommunens ønske om å dekke «totale kostnader» basert på fremlagt driftsregnskap 2020
og at dette fordeles på antall alarmer som er i responssentersamarbeidet. Pris for «back- up
tjenester» og «tjenester uten back up» anbefales videreført slik de er i dag. Videre er det
ønskelig at kommuner som ruter om sine «omsorgsboliger» utenom responssentertjenestens
svartjeneste og selv tar alarmene, får samme pris (prisdifferensiering) for disse alarmene som
kommuner med med/uten back up tjenester. Nye priser anbefales gjeldene fra 1.01.2022.
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Vertskommunen har hatt, og tar videre det fulle ansvar for inngåelse av pris og avtalekontrakt
med Tellu og kundene firmaet tar inn i Responssenteret. Vertskommunen er juridisk og
økonomisk ansvarlig for det som følger av Tellu- samarbeidet.

Etter drøfting i utvalget ble det vedtatt å formulere et nytt forslag til vedtak, basert på innspill fra
kommuner som deltok i møtet. Forslag til vedtak ble endelig forankret på mail (innspillsrunde) til
alle Østre Agder kommunenes representanter i utvalget. Grimstad og Vegårshei kommunes
representanter hadde frafall på møtet 20.07.21, men har fått mulighet til å uttale seg ved
innspillsrunden.
Grimstad og Vegårsheis representanter har gitt innspill om at de tar vedtak til etterretning, og de
ikke var tilstede under behandling av saken.
Følgende vedtak ble besluttet:
Sak 62/21 Fagutvalg for Digitalisering 20.08.21 anbefaling/vedtak:
Fagutvalget for digitalisering anbefaler primært at kommunene forholder seg til allerede inngått
avtale og avtalepris.
Fagutvalg for digitalisering anerkjenner det viktige samarbeidet på Agder innen trygghetsteknologi.
Vertskommunen (Kristiansand kommune) har frem til nå hatt det fulle ansvar for responssenteret
og driftsresultat, og dermed avtalene knyttet til driften av responssenteret og
leverandøravtalene. Fagutvalg for digitalisering synes det er positivt at vertskommunen har inngått
en avtale med Tellu for å bidra til det vertskommunen beskriver som stordriftsfordel, men er
bekymret for den differensierte prisingen
Fagutvalg for digitalisering anbefaler sekundært en enkel prismodell (1 eller 2 delt). En enkel
prismodell vil bidra til økonomisk forutsigbarhet for samarbeidskommunene. Videre anbefales det
at økonomisk prismodell må være innenfor kommunal deflator, slik kommunene allerede har
forpliktet seg til i by/kommunestyrevedtaket ved avtaleinngåelse om vertskommunesamarbeid.
Fagutvalg for digitalisering vurderer saken såpass krevende og anbefaler at saken behandles på et
høyere nivå i Østre Agder- samarbeidet hvis kommunene må ta stilling til andre priser enn de som
er inngått i forhold til juridisk gjeldene avtale og kommunal deflator.

Anbefaling/vedtak ble sendt over til vertskommunen som innspill til AU Samarbeidsutvalg og videre
arbeid. Prising har ikke vært oppe som sak i AU Samarbeidsutvalg i august.
Saken ble presentert i HLF, som fattet følgende vedtak
Sak 28/21 HLF 27.08.21, vedtak:
HLF støtter anbefaling fra Fagutvalg for Digitalisiering, og sender saken videre til
rådmannsutvalget.
Det vil i etterkant av HLF møtet utarbeides et grundigere sakspapir, som skal oversendes HLF
medlemmer for høring og innspill på mail før saken sendes videre til Rådmannsutvalg.
Anbefaling/vedtak ble sendt over til vertskommunen og som innspill fra Østre Agder region til
Samarbeidsutvalgets møte 09.09.2021.
Saken sendes over til Rådmannsutvalget for deres uttalelse.
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Versjon: 10. september 2021

Prismodell for kommunal responssentertjeneste
Grunnlagsdokument til vedlegg 1 i vertskommuneavtale om «Interkommunalt samarbeid om
håndtering av trygghets- og velferdsteknologi»
Revisjoner:
- Opprinnelig versjon: Distribuert til kommuner i Agder 10. november 2017.
- Versjon 10. september 2021: Endringer fra opprinnelig versjon er merket med gult. Distribuert til
kommuner i Agder 10 september 2021.

Det finnes tre ulike avtaler som kan inngås om kommunal responssentertjeneste:
i)

ii)

iii)

Kommunal responstjeneste
Fullskala avtale hvor responssenteret ruter alarmer via teknisk løsning, samt responderer
på alarmer.
Rutingtjeneste med backup
Responssenteret ruter alarmer via teknisk løsning og responderer på alarmer kun ved
nødstilfeller.
Rutingtjeneste uten backup
Responssenteret ruter alarmer via teknisk løsning.

Type teknologi
I oppstarten knytter responssentertjenesten seg primært mot trygghetsalarmer. Priser for annen
teknologi er ikke inkludert i skisserte prismodell. Prismodell knyttet til annen teknologi vil bli
behandlet som sak i samarbeidsutvalget.
Prisjustering
Prisene reguleres årlig i henhold til kommunal deflator, første gang i desember 2018.
Prismodell
Tabellen nedenfor beskriver prismodellen for de ulike avtaletypene. Videre i dokumentet utdypes de
ulike priselementene.
Tabell 1 – Priselementer inkludert i de tre ulike avtaletypene
Alarmrespons
Teknisk løsning
Drift, administrasjon etc.

Responstjeneste

Ruting m/backup

Ruting u/backup

Pr. trygghetsalarm pr.
mnd.
Pr. tjenestemottaker pr.
mnd.
Kr. pr. innbygger pr. år

Pr. trygghetsalarm pr.
mnd.
Pr. tjenestemottaker pr.
mnd.
Kr. pr. innbygger pr. år

Pr. tjenestemottaker pr.
mnd.1
Kr. pr. innbygger pr. år

Det er tre ulike priselementer og hvor to tjenestene benytter seg av alle tre, henholdsvis full
responstjeneste og rutingtjeneste med backup. Felles for alle tjenestene er at de inneholder de
samme kostnadselementene knyttet til faste kostnader. Dette er kostnader knyttet til drift av
responssenter og teknisk løsning. Teknisk løsning er en fast pris pr. tjenestemottaker og vil i
fremtiden være den samme uavhengig av antall ulike alarmer typer en mottaker har. Nedenfor følger
en oversikt over priser for den enkelte tjenestetype.
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i)

Responstjeneste
Responstjeneste

Aktivitet:
Alarmrespons hjemmeboende
Alarmrespons omsorgsbolig med
heldøgns bemanning 4
Teknisk løsning
Drift, administrasjon etc.

Driver:
Pr. trygghetsalarm pr. mnd.
Pr. trygghetsalarm pr. mnd.

Pris:
95 kr 2
250 kr 2
25 kr 1
3,27 kr 3

Pr. tjenestemottaker pr. mnd.
Kr. pr. innbygger pr. år

1

Fast pris, er en del av kjøpsavtalen med Telenor Objects. Prisen er 25 kr i 2017 pr tjenestemottaker pr mnd.

2

Ny pris gjeldende fra 1. januar 2022.
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Pris gjeldende i 2021, blir indeksjustert i januar 2022
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For avklaring av hva som er omsorgsbolig med heldøgnsbemanning, følges beskrivelsen i Rundskriv I-27/97, H 24/97 B, Omsorgsbolig – en veileder.

Alarmrespons prises pr bruker med trygghetsalarm pr måned. Dette for å sikre forutsigbarhet for
brukere av kommunal responstjeneste. Kommunen vil bli fakturert på månedlig praksis med
utgangspunkt i antall brukere siste dagen i måneden. Oppkobling og nedkobling, inklusive testing, er
inkludert i den gitte månedsprisen pr alarm.
Forbehold: Det foreligger i dag lite tallgrunnlag på alarmfrekvens for utløste alarmer knyttet til
brukere. Prisene som ligger til grunn baseres på bemanningsestimat ut ifra noe erfaringstall og en
tenkt situasjon. Viser det seg alarmfrekvensen for utløste alarmer påvirker bemanningsestimatene
nevneverdig, skal slike endringer diskuteres og behandles i samarbeidsutvalget da dette vil påvirker
prisene for kommuner med høyt forbruk. Dette gjelder endringen som har en reduserende eller
økende effekt på prisen. Det kan også forekomme andre nasjonale føringer eller lignende som vil
påvirke driften. Slike endringer behandles også i samarbeidsutvalget.
2021: Oppfølging av forbeholdet over: Bruksstatistikk for hele 2020 viser at estimatet i 2017 for
alarmfrekvens har vært for lavt. Det er avdekket at en viktig årsak er forskjeller i forbruk ut fra
boligform. Ny priskategori «Alarmrespons omsorgsbolig med heldøgns bemanning» legges derfor til fra
1. januar 2022.
Teknisk løsning faktureres også månedlig er en fast sats på 25 kr. Tjenestemottaker 1. Drift
avresponssenteret faktureres årlig og man benytter seg av SSB sine befolkningstall pr. 1.1.
ii)

Rutingtjeneste med backup
Rutingtjeneste med backup

Aktivitet:
Alarmrespons
Teknisk løsning
Drift, administrasjon etc.

Driver:
Pr. trygghetsalarm pr. mnd.
Pr. tjenestemottaker pr. mnd.
Kr. pr. innbygger pr. år

Pris:
28,36 kr 3
25 kr 1
3,27 kr 3

Kommunen vil bli fakturert på månedlig praksis med utgangspunkt i antall brukere siste dagen i
måneden.
Alarmprisen tar utgangspunkt i kostnadene for å opprettholde beredskap hele døgnet alle dager i
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året for kommunens brukere.
Forbehold: Backup tjenesten skal kun dekke opp for krisetilfeller og ikke f. eks. manglende
bemanning i hjemmetjenesten. Tidligere er det nevnt at det i dag ikke foreligger tilfredsstillende
tallgrunnlag for estimering av alarmfrekvens. Forbeholdet nevnt under full responssentertjeneste vil
også gjelde her. Samarbeidsutvalget må ta stilling eventuelle endringer i forutsetningene. I dag ligger
det til grunn at alarmfrekvensen er 1/3 av full responssentertjeneste.
Driftskostnadene vil være like som ved full responssentertjeneste og håndteres på samme måte.
iii)

Rutingtjeneste uten backup
Rutingtjeneste uten backup

Aktivitet:
Teknisk løsning
Drift, administrasjon etc.

Driver:
Pr. tjenestemottaker pr. mnd.
Kr. pr. innbygger pr. år

Pris:
25 kr
3,27 kr 3

For rutingtjeneste uten backup så påfaller kun faste kostnader. Disse blir håndtert på like linje som
ved de andre to tjenestene.
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VERTSKOMMUNEAVTALE
Interkommunalt samarbeid om håndtering av trygghets- og varslingsteknologi
mellom
Kristiansand kommune ("Vertskommunen") og XXX kommune ("Samarbeidskommunen")

Avtalen omfatter:
1. Kommunalt responssenter
2. Styringsform og organisering
3. Økonomi
4. Kvalitetssikring
5. Klagesak
6. Tvister
7. Avtalens varighet
8. Type samarbeid
Denne avtalen er inngått med hjemmel i kommuneloven § 28-1 b og omfatter administrativt
vertskommunesamarbeid om kommunal responssentertjeneste som mottaker og håndtering
av digitale trygghetsalarmer og trygghets- og varslingsteknologi.
Vertskommune i dette samarbeidet er Kristiansand kommune. Samarbeidskommunen er
innforstått med at lignende avtale inngås mellom vertskommunen og andre kommuner.
Avrop på felles anskaffelse kan gjøres uten hinder av kommunesammenslåing (Se kontrakt)
For kommuner med opsjon:
Dersom noen av de 9 kommunene som har avtale om opsjon ønsker å gjøre opsjonen
gjeldende, henvender de seg til prosjektleder i prosjektet «Innføring av Velferdsteknologi
Agder» for å få tilgang til rammeavtalen og deretter vurdere om de ønsker å gjøre bruk av
avtalen. De kan så legge inn bestilling via prosjektet og signere en samarbeidsavtale på linje
med de andre.
Bakgrunn
Bakgrunn for avtalen er Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m (Helse- og
omsorgstjenesteloven) av 2011-06-24-30 § 3-5 og Lov om pasient og brukerrettigheter
(Pasient- og brukerrettighetsloven) av 199-07-02-63.
Formål
Tilby en helhetlig tjeneste for trygghets- og varslingsteknologi tilpasset kommunenes og
brukernes behov.
Målgruppe
Hjemmeboende med behov for trygghet, beboere ved omsorgsboliger og andre kommunale
institusjoner.

1. Kommunalt responssenter
Kommunalt responssenter tilbyr flere modeller for håndtering av digitale trygghetsalarmer og
varsler fra trygghets- og varslingsteknologi. Samarbeidskommuner kan, ut i fra behov i de
ulike tjenestene, velge en kombinasjon av de ulike modellene:
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1. Bemannet responssentertjeneste. Fullskala avtale hvor responssenteret ruter alarmer
via teknisk løsning, samt responderer på alle 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,
direkte ut til tjenesten.

Priser for de ulike tjenestene fremgår av prismodell og er vedlagt i «økonomivedlegg».

Kommunal responssentertjeneste skal sikre likebehandling av brukere, avlastning for
utøvende hjemmetjeneste, økt sikkerhet, bedre ressursutnyttelse og bedre prosedyrer og
rutiner. Kommunal responssentertjeneste er bemannet hele døgnet, hele året.
Responssentertjenesten tar imot, vurderer, dokumenterer og responderer på alarmer og
varsler fra kommunens innbyggere. Operatører ved responssenteret avklarer årsaken til
alarmen og varsel hjemmetjenesten, ambulansetjenesten, pårørende eller andre når det er
nødvendig.
Tjenesten er utviklet med bakgrunn i de nasjonale anbefalinger for organisering og
dimensjonering av responssentertjenesten1.
Kommunene som tilsluttet seg felles anskaffelse for innkjøp av alarmer, sensorer m.m., har
også tilsluttet seg å benytte teknisk ruting av alarmene (modell 3). På den måten vil man
oppnå en driftssikker løsning for kommunene på Agder som også vil være et godt fundament
ved økt bruk av velferdsteknologi i årene fremover. Ref. avtalen «Tilslutning til felles
anskaffelse av trygghets-, varslingsteknologi, teknisk drifts- og responssenterløsning» som
ble sendt ut til kommunene på Agder 14. november 2016.

Samarbeidskommunens ansvar:
 Implementere krav til teknologi i kommunens tildelingskriterier
 Fatte vedtak og ivareta egne betalingsordninger for egne innbyggere.
 Sørge for at brukerne er korrekt registret med relevante og oppdaterte opplysninger i
teknisk plattform.
 Informere brukerne og ansatte i tjenesten om hvordan responssentertjenesten
fungerer.
Vertskommunens ansvar:
 Avgi årlig rapport til samarbeidskommunene vedrørende status i tjenestetilbudet.
 Holde samarbeidskommunen oppdatert om eventuelle endringer av betydning for
samarbeidet.
 Yte tjenester i tråd med denne avtalen.

1

Direktoratet for e-helse (2016): Organisering og dimensjonering av responssenter. organisering-ogdimensjonering-av-responssentertjeneste.pdf
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2. Styringsform og organisering
Kommunestyret i samarbeidskommunene delegerer sine oppgaver knyttet til denne avtalen i
tråd med kommuneloven § 28- 1a
2.1 Samarbeidsutvalg
I oppstarten og ut 2018 vil prosjekt «Innføring av Velferdsteknologi Agder» ivareta
oppgavene til samarbeidsutvalget og bistå med koordineringsoppgaver og
sekretariatsfunksjon.
Styringsgruppen består av:
 Representant fra Kristiansand, leder
 Representant fra Arendal
 Representanter fra hver av kommuneregionene på Agder
Der det ikke foreligger nasjonale anbefalinger, eller i tilfeller hvor det er behov for lokale
tilpasninger, drøftes dette i administrativt samarbeidsutvalg.

Det vil opprettes to samarbeidsutvalg:
a) Administrativt samarbeidsutvalg
Oppgaver:
• Ansvar for at samarbeidsavtalen fungerer.
• Drøfte og gi anbefalinger i saker av prinsipiell administrativ, faglig og økonomisk
karakter.
• Drøfte og gi anbefalinger i uenighetssaker, når de de ikke lar seg avklare i faglig
samarbeidsutvalg.
• Godkjenne samhandlingsprosedyrer, når det er behov for overordnet forankring
• Administrativt samarbeidsutvalg kommer med anbefaling til hvilke trygghets- og
varslingsteknologier som skal benyttes i samarbeidet.
Utvalgets sammensetning:
• 1 fast representant fra hver samarbeidskommune med nødvendige fullmakter til å
representere kommunen. I tillegg deltar Kristiansand kommune som ansvarlig for
responssentertjenesten.
• Representantene har oppfølgings/informasjonsansvar til kommunene i eget nettverk.
• Utvalget velger leder årlig.
Gjennomføring:
• Fast møte 1 eller 2 ganger i året, samt ved behov. Det organiseres ikke utgiftsdekning
til møtene.
• Utvalgets leder kaller inn til møtene. Faglig samarbeidsutvalg forbereder saker.
• Kommunene melder inn saker senest 2 uker i forkant.

b) Faglig samarbeidsutvalg
Oppgaver:
• Skape gjensidig forståelse i kommunene om hvordan samarbeide rundt den enkelte
pasient/pasientgruppe.
• Bidra til kunnskaps‐ og kompetanseutveksling i kommunene innenfor fagområdet.
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•
•

Behandle rapporter, statistikker, avviksmeldinger, gi råd og innspill omkring faglig
utvikling.
Være en uformell møteplass mellom kommunene og responssentertjenesten til å
drøfte samarbeid, tjenester og velferdsteknologimuligheter og behov.

•
Utvalgets sammensetning:
• 1 fast representant fra hver samarbeidskommune med nødvendige fullmakter til å
representere kommunen. I tillegg deltar Kristiansand kommune som ansvarlig for
responssentertjenesten.
• Representantene forbereder saker, og har oppfølgings/informasjonsansvar til
kommunene i eget nettverk.
• Representantene forventes å bidra aktivt til utviklingen av tjenestene og samarbeidet.
• Faglig samarbeidsutvalg ledes av Kristiansand kommune, om ikke adm.
samarbeidsutvalg avtaler annen ledelse.
• Brukerrepresentant kan inviteres med i saker der det synes hensiktsmessig.
Gjennomføring:
• Fast møte 2 til 4 ganger i året, samt ved behov. Det organiseres ikke utgiftsdekning til
møtene eller arbeidet.
• Utvalgets leder kaller inn til møtene. Faglig samarbeidsutvalg og
responssentertjenesten forbereder saker.
3. Økonomi
Vertskommunen er ansvarlig for budsjettet og driften av kommunal responssentertjeneste.
Samarbeidskommunen betaler for avtalte tjenester til Kristiansand kommune i henhold til
prismodell, som inngår i økonomivedlegget.
Prisene reguleres årlig i henhold til kommunal deflator, første gang i desember 2018.
Håndtering av overskudd/ underskudd drøftes i samarbeidsutvalget.
4. Kvalitetssikring
Kristiansand kommune har et kvalitets- og internkontrollsystem som responssenteret
benytter
Arkivansvar og dokumentasjonsplikt: Vertskommunen er arkivansvarlig og har
dokumentasjonsplikt (iht. offentlighetsloven, arkivlov, lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester, forskrift om pasientjournal).
5. Klagesaker
Klager på gitte tjenestetilbud håndteres av den kommunen som har delegert myndighet, jf.
kommuneloven § 28-1f.
6. Tvister
Dersom det oppstår tvister i forbindelse med avtalen, skal tvisten søkes løst ved
forhandlinger mellom partene før den eventuelt bringes inn for de ordinære domstolene.
Som verneting vedtas Kristiansand tingrett.
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7. Avtalens varighet
Denne avtalen trer i kraft XX 2017. Avtalen kan gjensidig sies opp med 1 års oppsigelse.
Oppsigelsen skal sendes skriftlig til vertskommunen v/ helse- og sosial sektoren.
Oppsigelsestiden regnes fra oppsigelsen er mottatt.
Hvis det oppstår vesentlige endringer i grunnlaget for avtalen, kan avtalen kreves
reforhandlet med 3 måneders varsel.
8. Type samarbeid:
Kommuner som har tilsluttet seg felles anskaffelse har også tilsluttet seg å benytte teknisk
ruting av alarmene (modell 3).
Samarbeidskommune :_____________ velger å benytte seg av følgende tjeneste:
(Kryss av ved type avtale kommunen ønsker å inngå)
1. Responssentertjeneste.
2. Rutingtjeneste med backup.
3. Rutingtjeneste uten backup. (Denne ligger automatisk inne)

_________
_________
_________

Dersom kommunen ønsker en kombinasjon av de ulike avtalene, avtales dette med
Kommunal responssentertjeneste.

Signatur vertskommune:

Signatur samarbeidskommune:

…………………..Kommune, den….

…………………..kommune, den….

Signatur:

Signatur:

…………………………......................

……………………………………….

Vedlegg:
1. Økonomivedlegg (Dette vil være basert på prismodell og kommunens bestilling).
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