Verdal kommune
Sakspapir

Mottak av sakspapir i folkevalgte organ - Verdal kommune

Saksbehandler: Line Therese Ertsås
line.ertsaas@verdal.kommune.no
E-post:
74048250
Tlf.:

Arkivref:
2011/8417 - /

Saksordfører: (Ingen)
Utvalg
Verdal formannskap
Verdal kommunestyre

Møtedato
27.10.2011
31.10.2011

Saksnr.
73/11
82/11

Rådmannens innstilling:
1. Fra 01.01.12 innføres elektronisk mottak av sakspapir for folkevalgte i Verdal
kommune.
2. Rådmann får fullmakt til å anskaffe nødvendig utstyr innenfor en
kostnadsramme på kr 168.000,-.
3. Kostnadene belastes ansvar 1110, funksjon 1000.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Fra 01.02.10 og ut forrige valgperiode hadde vi forsøk med ”elektronisk
formannskap”. Denne ordningen fungerte meget bra. Dette både teknologisk sett og
med tanke på effektivitet i saksproduksjonen. Får å få full effekt i innsparinger, oppnå
mål i planverk o.l må alle kommunestyremedlemmer og komitemedlemmer knyttes til
denne ordningen. Dette ble også diskutert i formannskapetsmøte 25.08.11 der det ble
vedtatt at Verdal kommune ønsker å øke bruken av elektroniske sakspapir. Det var
også forutsatt når forsøk med elektronisk formannkap ble satt i gang, at det skulle
utvides og gjelde andre folkevalgte organ hvis ordningen var vellykket.

I vedtatt felles kommuneplan er det også under vegvalg ”miljøvennlig drift” vedtatt
følgende:
”Redusere papirforbuk til et minimum”, og skal vi komme videre med å redusere
papirbruk og porto må vi gå over til elektroniske løsninger.
Verdal kommune har siden starten av 2000-tallet lagt ut alle saksdokumenter med
relevante lenker på kommunens internettside. Siden benyttes av både ansatte,
folkevalgte og innbyggere og er en effektiv måte å finne fram i saksdokumenter og
protokoller på.
Ved at ”alt” legges ut på nettsiden, er det også fullt mulig å klare seg uten papirbaserte
saksdokumenter og vi kan framstå som en miljøvennlig ”elektronisk kommune” som
sparer både miljø og penger samtidig som vi oppnår at alle folkevalgte kan få effektiv
tilgang på elektronisk verktøy i sitt politiske arbeid.
Vurdering:
Elektroniske sakspapir forutsetter at alle har tilgang til elektronisk verktøy.
Det som er tenkt anskaffet er ”Nettbrett” eller lesebrett som det også kalles. Dette er et
brukervennlig verktøy som er lett å ta med seg og bruke i møtene. Det er også tenkt
anskaffet en del ekstra nettbrett slik at disse kan brukes av varamedlemmer som møter.
Aktuelt nettbrett ser slik ut:

Prisen ligger på ca kr 4.000,- pr stk (inkl. moms).
Investeringskostnadene (engangs) er kr 168.000,-, mens besparelsene over en
fireårsperiode vil være på kr 319.000,- (porto, papir, lisenser, vedlikehold m.m). Da er
ikke kostnader til lønn eller den miljøvennlige gevinsten medregnet.
For de få medlemmer som ikke har mulighet for å bruke internett hjemme, kan det
avtales annen ordning. Dette avtales med sekretariatet.

