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Møteleder: Jan Øyvind Evensen 
Til stede:  Tore Gryting Andersen (Tvedestrand), Hege Irene Bjerkeseth (Tvedestrand), Erlend Faanes 
Kylland (Grimstad) Camilla Sunde (Gjerstad), , Hege Irene Bjerkeseth (Tvedestrand), Tore Sivertsen 
(Arendal), Åse N. Bjørkholt (Åmli), Ståle Sjaavaag (Risør), Christina Bjørke Berntsen (Østre Agder IPR) 
Fravær: Hamsa Ganic (IKT Agder), Christian Thorbjørnsen (IKT Agder), Marte Aarthun 
(personvernombud), Silje Bjerkås (USHT Aust- Agder), Anita S. Kanck (Tannhelse, Agder fylkeskommune), 
Harry Svendsen (Østre Agder IPR), Anne Tvedt (Vegårshei, Jan Øyvind Evensen (Arendal), Bjørn Torgeir 
Larsen (Froland), Rune Olsen (Arendal)  
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Godkjenning av referat 10.09.21 og saksliste.  
Merknader til godkjent referat 20.08.21 Referater med merknader og saksliste- godkjent. 
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Informasjon fra forvaltning: Frafall. 
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 Informasjon fra digitaliseringsrådgiver 

 Oppdatering fra utvalg. Informasjon om forskningssatsning rettet mot offentlig phd. 
Arbeid som pågår i forhold til dette, hvor Harry Svendsen sammen med UIA mfl jobber 
med dette.  

 AU Samarbeidsutvalg og driftsmøte med Tellu. Åmli oppdaget onsdag at 
trygghetsalarmene ikke virket ca 13.30, og meldte i fra om dette til Tellu som ikke var 
kjent med at systemet ikke virket. Det ble i etterkant sendt ut en mail, og kommunene 
ble informert om at det ville sendes ut statusinformasjon hver time. Ingen kommuner 
fikk informasjon mer enn til kl 16, og problemet var da heller ikke løst. Froland, Arendal, 
Tvedestrand og Åmli bekreftet kjent nedetid, samt at dette hadde skjedd med 
kommuner utenfor samarbeidet også.  

 Fagutvalget stiller seg positiv til at digitaliseringsrådgiver jobber for å få på plass 
morgenmøter hvor aktuell forskning rettet inn mot kommunenes behov jobbes med. 
Erlend K Faanes ønsker å bidra inn her. Åpent om flere ønsker å delta. 

 Ressurskalkulator for kommunene, gjennom pågående Østre Agder prosjekt. Erlend K 
Faanes og Camilla O Sunde ønsker å bidra sammen med Christina Berntsen for å få 
oppdatert kalkulatoren med lokale tall innen velferdsteknologi.  

 Gjennomgang av resultater fra workshopen 23-24.september. 
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Innovasjons/idebank- Erlend F Kylland og Christina B Berntsen følger dette opp videre, og 
fremmer et forslag til utvalget. Åpent for flere å delta i dette arbeidet. 

Opprette teamsgruppe, produktråd på trygghetsalarmer. Sekretariatet oppretter gruppen. 
Kommunenes representanter invitere inn sine aktuelle personer. Muligheter for at denne 
gruppen fremover kan ha jevnlige møter ved behov.  
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Drøftingssak. Utvikling av interkommunalt samarbeid innen velferdsteknologi i Østre Agder, 
hvordan kan vi videreutvikle dette? 
Arendal fremmet et tilbud om muligheter for å kjøpe tjenester fra dem, og at de kunne stå for 
deler av lager, utkjøring og montering av enkelte hjelpemidler/teknisk utstyr. Sårbart i enkelte 
kommuner i forhold til sykefravær og spesialkompetanse på enkelt utstyr som sjeldent monteres. 
Innspill om at det må fremmes hvilke hjelpemidler dette er snakk om og at det bør lages et notat 
eller saksfremlegg som kommunene kan bringe vider til dem som har mer kjennskap og 
spisskompetanse på dette. 
 
Ønske om at det opprettes en teamsgruppe for tekniske alarmer og velferdsteknologisk utstyr, 
og at denne gruppen etter hvert kan ha noe møtevirksomhet for å dele kompetanse og 
problemstillinger interkommunalt. Sekretariatet fasiliterer dette. 
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Digi Agder, presentasjon fra leder Ann Helen Moum. Se presentasjon. 

Flere som deltar på vegne av regionen eller har regional tilknytning; ny nestleder er Tonny 
Morewood fra IKT Agder. Karl Mork, Arendal kommune, Åse Hobbesland- Region Østre Agder, 
Erlend F Kylland, Region 2030, John Horve –Ekomp. 
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Drøftingssak. Tjenestetrapp, bærekraftige helse og omsorgstjenester.  

Fagutvalget drøftet dette. Digitaliseringsrådgiver anbefalte at fagutvalget laget et felles innspill 
på ulike teknologier og løsninger til de ulike aktuelle trinnene, og gir innspill til 
ressurskalkulatoren. 

Dette ble drøftet. I flere kommuner er kommunens representant i utvalget med i dette arbeidet. 
Det ble vist til at initiativet til prosjektet kommer fra HLF, og at det bør komme en henvendelse 
fra dem om de ønsker at fagutvalget skal uttale seg. Flere støttet innspill med en oppfordring til 
at alle kontakter sine ansvarlige i kommunen, og ber om å delta inn i dette arbeidet som nå 
pågår.  

86/21 Eventuelt; 

1. Tvedestrand: Priser på trygghetsalarmer, hva tar de ulike kommunene betalt og bør 
dette være til kostpris. Drøftet, og det er kommunestyrene som politisk beslutter endelig 
pris. Om det er ønskelig for enkelte kommuner å få kjennskap til priser er det bare å ta 
kontakt med de ulike kommunene for sammenlikning, prisene er offentlige. 

2. Risør: Gerica har ulike versjoner i de ulike kommunene. IKT Agder har litt lite ressurser, 
og har svært mange å følge opp. Kommunene ønsker mer like og gode versjoner. Saken 
settes opp på neste fagutvalgsmøte. 


