
 

 
 
 

 

 

SAKSPROTOKOLL - INTERPELLASJON - TRYGGHETSALARMER 

GAUSDAL KOMMUNE  
 

 

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 43/17 den 15.06.2017. 

 

Behandling: 

 

Ordfører ba rådmannen svare på interpellasjonen.  

 

Rådmannen svarte:  

Vi har over 150 trygghetsalarmer i Gausdal som alle sender og mottar signaler over 

mobiltelefonnettet. (Unntaket er fem alarmer som er koplet gjennom bredbånd hos brukeren, 

fordi de gamle alarmene var koplet slik.)  

 

Ved svakt signal er det mulig å kople til en ekstern antenne, men det har ikke vært nødvendig 

hos de som hittil har fått alarm tilkoplet mobilnettet hos oss.  

 

Trygghetsalarmene sender signaler over GSM-nettet (2G). GSM er det eldste nettverket og 

dekker praktisk talt hele landet. Dette nettet kan fungere selv om 3G- og 4G-nettet er ute. Det 

er opplyst at mobilnettet hadde vært nede i deler av kommunen nå i pinsehelga.  

 

En digital alarm sender et servicesignal hvert minutt når den fungerer som den skal. Hvis dette 

signalet uteblir, går det en alarm i sentralen som da automatisk sender en SMS til 

mobiltelefonen til vakthavende person i kommunen (til vanlig vaktmesteren med ansvar for 

hjelpemiddellageret). Så når mobilnettet faller ut eller strømmen blir borte, slik at en 

trygghetsalarm ikke fungerer, sendes en melding til ansvarlig person. I tillegg kan vi gå inn på 

loggen til alarmene og sjekke om det har vært noe spesielt med noen av dem.  

 

Første arbeidsdag etter pinsen (når mobilnettet skal ha vært nede i deler av kommunen) sjekket 

vaktmesteren loggen uten å finne noen feil. Han hadde heller ikke fått melding om feil på 

telefonen. Dette tyder på at alle alarmene fungerte som de skulle og sendte servicesignaler som 

normalt. Dvs. at GSM-nettet må ha fungert.  

 

Rutiner hvis alarmene svikter (pga. strømbrudd eller havari av mobilnettet): når 

hjemmetjenesten får melding om at alarmer ikke fungerer i et visst område, gjennomfører de 

tilsyn med de aktuelle pasientene. Tjenesten går i dialog med pasienter og pårørende for å finne 

en løsning der det er behov for spesielle tiltak som hyppige tilsyn.  

 

Når det gjelder bredbånd vises til kommunestyrets møte 23. februar 2017 der det var følgende 

orientering: «Om bredbåndssituasjonen og hvordan regionen jobber med den saken. Ved 

næringsutvikler Dag Høiholt-Vågsnes.»  

 



 

 
 
 

 

 

Også i Gausdal vil det bli bedre bredbåndsdekning enn det er i dag. Men hele kommunen vil 

nok ikke bli dekket med fiber. Derfor ser vi på løsninger hvor mobilt bredbånd går gjennom 

stasjonære 4G- og 5G-rutere.  

 

Det er vanskelig å anslå dekningsgraden når dette er gjennomført, men i sum vil de to 

teknologiene forventes å ha tilnærmet 100 % dekning der det er fastboende. I enkelte tilfeller 

vil det kunne være behov for å montere en antenneforsterker hos abonnenten.  

 

 

Vedtak/innstilling: 

 

 

Det var verken forslag eller vedtak knyttet til interpellasjonen. 
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