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Referent Sted Tid  
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Agder IKP 
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Til stede 

Møteleder: Ståle Sjaavaag- Risør 
Fagutvalg innovasjon: Tore Sivertsen-Arendal (teams), Åse Namsvatn Bjørkholt –Åmli, Marit Bolstad 
Tveide (vara)- Froland, Camilla Ordahl Sunde- Gjerstad, Erlend Kylland Faanes - Grimstad, Hamsa Garnic- 
IKT Agder, Tore Gryting Andersen- Tvedestrand (teams; sak 61/22-64/22), Anita Skogrand Kanck- Agder 
Fylkeskommune Tannhelse (teams; sak 60/22) 
Forfall: Jan Øyvind Evensen- Arendal, Hege Irene Bjerkeseth,- Tvedestrand, Tormod Felle Moi- Vegårshei, 
Christian Torbjørnsen - IKT Agder,- Marthe Aartun- Personvernombud. 

 

59/22 

 

Velkommen. Godkjenning av referat 11.november 2022- innovasjon, og saksliste.  
Sak nr 62/22 ble utsatt til et senere møte pga frafall. Sak nr 63/22, del 2: Risørs presentasjon utsatt 
til møte januar 2023 

60/22 FKJ- høring. Felles deltakelse KS webinar, innspill til styringsdokument.  
Fagutvalget drøftet i etterkant. 
 
Anbefaling: Fagutvalget for digitalisering skriver et innspill til høringen. Forslag til innspill utarbeides 
av sekretariatet, og legges frem for fagutvalget for behandling 19. januar 2023. HLF og 
kommunedirektørutvalgets sekretariater informeres om fagutvalgets innspill og anbefaling. 

61/22 

 

Phonero pasientvarslingssystem, Senior living appen, og krav til telefon pr 1.1.23. Innmeldt sak fra 
Arendal kommune. Jørn Simonsen fra Tellu orienterte. Telefonene vil virke etter 31.12.2023, men 
etter hvert vil ikke sikkerhetsoppdateringer kunne gjennomføres. Christina oversender gjeldene 
avtalepriser på tlf til kommunene, som selv må vurdere modell og evnt kjøp/leasing. 

62/22 Informasjon om velferdsteknologi til innbyggerne. 
Sak utsatt. 

63/22 

 

Innovasjonspartnerskap- pilotering, status i Østre Agder kommunene. 
Presentasjon fra Grimstad. Har hatt noen møter, og skal nå i gang med intervjuer av pårørende til 
pårørende app.   
 
Risør presenterer i januar 2023. 

64/2 Innspill til bo trygt hjemme reformen.  
Fagutvalget drøftet saken. 
 
Anbefaling: Fagutvalget ønsker sak og forslag til innspill oversendt på mail. Saken behandles i neste 
fagutvalgsmøte 6.januar 2023. 

65/22 

 

Kontakter OSS IKT forum. Innmeldt sak fra Froland. 
Kort drøfting. Sekretariat sjekker ut delavtale 9, og oversender relevant info. 
 
Anbefaling: Fagutvalget ber sekretariat om å kontakte kommunene direkte, og finne kontakter til 
OSS IKT forum.  

66/22 Info fra digitaliseringsrådgiver 
o Workshop AU RKG 17 januar– drøfting/innspill til workshop vedtatt sak 2022/47 RKG ehelse  

Kort drøfting.  
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 Innspill: 
- Fagutvalget viser til at det er viktig at kommunenes behov er fokus for videre mandat og 

arbeid. 
- Evaluere nytteverdi og mandat 

67/22 

 

Evaluering og veien videre for innovasjonsdelen av «Fagutvalg for digitalisering innen helse, omsorg og 
levekår i Østre Agder regionråd.» 
Kort drøfting. Fagutvalget ser nytten av å møtes jevnlig, og fysiske treff. Kan være nyttig med kort 
teams møte annenhver mnd. Fremlagte møtedatoer, mandat, saker og foreslåtte punkter tas opp  
19. januar 2023. 
 
Anbefaling; Fagutvalg for digitalisering gir sekretariat i samarbeid med leder og nestleder i oppgave å 
utarbeide et arbeidsdokument til workshop 19.januar, som innebærer forslag til en helhetlig 
organisering av digitaliseringsarbeidet i Østre Agder. 

68/22 Oppdatering  
Sak utgår. 

69/22 Kort presentasjon av Grimstad og I4Helse, med omvisning 

70/22 Eventuelt?  
Ingen saker 


