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Sammendrag: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret om en tilleggsbevilgning på kr. 800 000 for å 
opprettholde kommunens satsing på velferdsteknologi, inkludert anskaffelse av 
trygghetsalarmer. Bevilgningen dekkes gjennom låneopptak. 
 
Saksutredning: 
Ved behandling av Investeringsplan for Øyer kommune 2021-2024 (KST-sak 22/20) var årlig 
bevilgning for velferdsteknologi på kr. 500 000 falt ut av planen. Velferdsteknologi har vært 
et satsningsområde i Øyer siden 2014, og har ligget inne med årlige summer i 
investeringsplanen siden da. Satsingen ble lagt inn med en fast årlig sum på kr. 500 000 i 
økonomiplanperioden 2019-2022.   
 
Siden 2014 har Øyer kommune gjort mange og lange steg i tilrettelegging av 
velferdsteknologi. Trygghetsalarmer er digitalisert, Øyer helsehus har er omfattende 
pasientvarslingssystem, hjemmetjenesten er tilrettelagt med håndholdte enheter for bruk 
opp mot pasientjournal, brukere er utstyrt med multidose medisindispensere, det jobbes 
med flere typer digitalt tilsyn både ved institusjon og hjemmetjeneste. Det er også gjort 
utprøving av sosiale kommunikasjonsplattformer (KOMP), og investert i utstyr for økt 
sosialt velvære og folkehelse gjennom ekstern finansiering (Paro robotsel, Motiview sykler). 
 
Øyer kommune har siden 2017 vært med i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, og 
siden 2019 har Øyer vært vertskommune for regionalt prosjekt i 12 kommuner i Sør-
Gudbrandsdalen og Gjøvik-regionen. Velferdsteknologi tildeles nå på lik linje med andre 
tjenester innenfor helse og omsorg. Velferdsteknologi benyttes med hell for å sikre at eldre 
og uføre kan bli boende i eget hjem lenger, og det benyttes for å sikre tryggere ivaretakelse 
i institusjon. 
 
Kontrollutvalget i Øyer kommune bestilte i møte den 24.02.2021 (sak/14/2021) en 
foranalyse om digitalisering og innovasjon; bruk av velferdsteknologi/helseteknologi for å 
jobbe mer effektivt og gi mulighet for at innbyggere/eldre kan bo hjemme lengst mulig. 
Innlandet revisjon IKS har startet opp dette arbeidet, og resultatet av denne analysen vil 



være et nyttig verktøy for Øyer kommune for vurdering av videre arbeid med 
velferdsteknologi.  
 
Øyer kommune har i samarbeid med andre kommuner i Helseregion Sør-Gudbrandsdalen 
forhandlet avtale om responssenter for helsetjenestene. Avtalen med Telliu (Telenor) går ut 
i 2021, og etter vurdering av nye løsninger har valget falt ned på et offentlig-offentlig 
samarbeid med Helsevakta i Fredrikstad kommune. I avtalen med Telliu lå også avtale om 
leasing av trygghetsalarmer, denne avtale forfaller samtidig med avtale om responssenter. 
Etter vurdering anbefales det derfor å gjennomføre ny anskaffelse som kjøp av 
trygghetsalarmer gjennom anskaffelsesavtale i samarbeidet med Fredrikstad. Dette 
medfører en engangskostnad nå i 2021 på anslagsvis kr. 600 000. Denne summen dekkes 
delvis av generell andel investeringsmidler velferdsteknologi, samt omfordeling av 
budsjetterte utgifter til leasing. Dette gir en økonomisk utfordring på ca kr. 300 000 i tillegg 
til de tidligere nevnte kr. 500 000. 
 
Vurdering: 
I prosessen med utarbeiding av investeringsplan 2021-2024 ble posten på framtidig 
velferdsteknologianskaffelser tatt ut av planen. Årsaken til dette skyltes en misforståelse. 
Velferdsteknologiutviklingen i Øyer er fortsatt avhengig av årlige investeringer for å komme 
opp på et nivå som imøtekommer målet. Målet er full integrering av velferdsteknologi i 
tjenestene, og at ansatte og brukere skal vurdere teknologiske løsninger på lik linje med 
tradisjonelle løsninger. Alle teknologiske løsninger risikovurderes, og skal gi en kvalitativ 
og/eller økonomisk effekt. Integrering av velferdsteknologi er et av tiltakene for å møte 
framtidens utfordringer på helse- og omsorgssektoren. 
 
Kommunedirektøren ser det som nødvendig for å opprettholde den gode framdriften i 
velferdsteknologiprosjektet å be kommunestyret om en tilleggsbevilgning på kr. 800 000 for 
året 2021, dette inkluderer også da en anskaffelse av trygghetsalarmer. Velferdsteknologi 
vil på nytt innarbeides i investeringsplan 2022-2025.  
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunedirektøren ber kommunestyret bevilge kr. 800 000 til satsingen på 
velferdsteknologi i 2021, inkludert anskaffelse av trygghetsalarmer. Bevilgningen dekkes 
gjennom økt låneopptak. Kommunedirektøren gis fullmakt til å foreta nødvendige 
budsjettjusteringer. 
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