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Kommunestyret. 
 
Overføring av politiske møter på web-tv - Foreløpig kostnadsoverslag. 
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 Jeg viser til formannskapets vedtak i F-sak 35/11 - Politiske reglement for 
kommunestyreperioden 2011-2015 - Ny politisk struktur, punkt 1 der følgende vedtak ble 
fattet på bakgrunn av et forslag fra Tor-Inge Rake (V): 

”Møter streames og legges ut på nett.” 
 
I forbindelse med dette ble administrasjonen bedt om å legge frem kostnadsoverslag for 
streaming og lagring til kommunestyrets møte. 
 
Jeg har nå mottatt et tilbud fra det firmaet som etter sigende er den største leverandøren av 
slike tjenester for kommuner, fylkeskommuner og partier med mer. Firmaet eXss 
(www.eXss.no) som leverer løsninger til ca. 50 kommuner og fylkeskommuner, i tillegg til at 
de er underleverandør for andre som overfører kommunestyremøter, som f.eks aviser som 
Rogaland Avis som overfører kommunestyremøtene for Stavanger. 
 
Vedtaket slik som det foreligger innebærer at samtlige politiske møter skal overføres med lyd 
og bilde med påfølgende arkivering slik at innbyggere kan se på opptakene i ettertid.  
 
Vedtaket innebærer mao ikke bare overføring av kommunestyrets møter, noe som er det 
som er vanlig for de aller fleste kommunene som har en slik ordning. Jeg har ikke funnet 
noen kommuner som har fattet tilsvarende vedtak og eXss hadde heller ikke erfaring med 
dette. 
 
Uten å ha innhentet flere tilbud, vil jeg på bakgrunn av det tilbudet vi har mottatt anslå at 
investeringskostnadene vil ligge på et sted mellom 80 – 120 000 kroner, med årlige 
kostnader på anslagsvis 20 -30 000 kroner. Prisene er eks. mva. Kostnadene er usikre da 
det ikke har vært tid til å gå inn i detaljene all den tid tilbudet ble mottatt i dag. 
 
Kostnadsoverslaget er basert på følgende: 

- To mobile kameraløsninger for overføring av kommunestyremøtene.  
- Fastmonterte kameraløsninger i formannskapssalen. 
- 2 pc/servere. 
- Montering, kabling mv. 
- Acos arkivmodul og integrasjonsmodul. 
- Årlige lisenskostnader. 
- Lagrings- og trafikkostnader. 
- Bordmikrofoner i formannskapssalen. 

 
Det er flere forhold som gjør at både investeringskostnadene og de årlige driftskostnadene 
blir såpass høye som de gjør. 
 
Overføring av kommunestyremøtene. 
For overføring av kommunestyremøtene må det antagelig anskaffes mobile løsninger da det 
neppe vil være formålstjenlig å fastmontere utstyr i et leid bygg. Lyd vil ikke være noe 
problem for kommunestyremøtene da alle innlegg går via ordførerbordet eller talerstolen og 
Egersund Arena har et meget godt lydanlegg.  
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Egersund Arena har lagd et teknisk opplegg for overføring av webtv, men dersom møtene 
også skal arkiveres må det antagelig tilpassinger/andre løsninger til i tillegg. Kan Egersund 
Arenas tekniske løsninger brukes, vil dette antagelig redusere kostnadene med 20 – 30 000 
kroner i investeringer, men dette vil på den andre siden kreve tekniker fra Egersund Arena 
noe de har stipulert til ca 1200 kroner pr. møte. Løsningen krever for øvrig minimum 2mbit 
SHDSL internettforbindelse. 
 
Overføring av andre politiske møter. 
Dette vil kreve 2-4 kameraer og et helt nytt lydanlegg med bordmikrofoner i 
formannskapssalen. Å få nye bordmikrofoner vil uansett være en stor fordel fordi dette vil 
kunne erstatte dagen teleslynge-anlegg som vi har fått tilbakemeldinger på ikke fungerer 
optimalt. Kostnadene for nytt lydanlegg er noe usikkert og må utredes nærmere, men 15 – 
20 000 anses som en realistisk anslag med 13 bordmikrofoner. 
 
Å overføre såpass mange timer med politiske møter vil generere relativt mye lagringsplass 
og datatrafikkostnader, noe som er bakgrunnen for de årlige driftskostnadene vil ligge 
såpass høyt som de vil. Standardpakken for lagring og datatrafikk omfatter 8-10 
kommunestyremøte, men her er det tale om minimum 50-60 politiske møter. 
 
Integreringskostnader med sak-arkivsystemet. 
Integreringskostnadene mot sak-arkivsystemet vil ligge på ca. 35 000 kroner og anses som 
helt nødvendig. En slik løsning vil gi en vesentlig forenkling i publiseringsprosessen, gjøre 
løsningen mer publikumsvennlig, gi omfattende besparelser i arbeidstid og kreve en 
betydelig mindre teknisk kompetanse/innsikt for å betjene utstyret. Leverandøren anslår at 
besparelsen vil ligge på opptil 1 time per møte i for- og etterarbeid, og med 50 – 60 møter vil 
dette utgjøre en relativt betydelig rasjonalisering i arbeidskostnader. 
 
Tidligere politisk vedtak. 
Kommunestyret gjorde i K-sak 73/10 - Evaluering politisk struktur 2007 – 2011 følgende 
vedtak: 
8.  Overføring av lyd og bilde (fortrinnsvis streaming) vurderes gjennomført for 

kommunestyret når kommunestyret har møter i lokale der det er tilrettelagt for dette. 
Formannskapet delegeres fullmakt til å avgjøre sakens detaljer. Ut i fra de 
erfaringene som trekkes av dette, vurderes det tilsvarende overføring for de to 
hovedutvalgene. 

 
Det har foreløpig ikke vært mulig å gjennomføre dette da det ikke er avsatt budsjettmidler til 
dette på inneværende budsjett. Det har for øvrig kun har vært to møter i Egersund Arena og 
det ene var uten internettforbindelse.  
 
Kostnader. 
Det er ikke avsatt midler på inneværende budsjett til web-overføring da kommunestyrets 
vedtak ble truffet i november 2010 og rådmannen ikke hadde lagt dette inn i sitt budsjett. Det 
ble heller ikke avsatt midler til dette i den politiske prosessen. 
 
Oppsummering. 
Som det fremgår er det totalt sett tale om relativt store kostnader, både i investeringer og i 
årlige driftskostnader. Det vil også kreve et relativt omfattende arbeid å iverksettelse/drifte. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Leif E. Broch 
Sekretariatsleder 
 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
176954 Ex Meeting - Produktblad v104-K.pdf 
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Innledning 
Ex Meeting er utviklet i samarbeid med 12K kommunesamarbeidet. Løsningens 

hovedfunksjoner er laget etter innspill fra en oppsatt referansegruppe. Systemet består av 

flere deler: administratorside, brukerside med søkemulighet samt komplett utstyrspakke. 

Gevinster 
Ex Meeting oppfyller kravene i KS rapporten: eNorge 2009 - det digitale spranget 
 
Ønsker du mer info vedrørende rapporten, finner du den i sin helhet på: 
http://www.ks.no/upload/70346/ekommune.pdf Kap: 5 Side: 23 

Ved bruk i kommunestyremøter 

• Større åpenhet rundt de politiske møtene. 

• Øker antall aktive seere. (Større publikum) 

o Ref: Berntzen, L. (2006). The Impact of Video Streaming Local Council 

Meetings 

o Rapporten viser at flesteparten av seerne ikke ville møtt opp i kommunestyre 

salen. 

• Enklere å aktivisere innbyggerne for lokalpolitisk arbeid. 

• Gjør det enklere for innbyggerne og følge politiske møter. 

• Integrasjonsmulighet mot kommunes saks-/arkiv systemer 

o Rasjonaliseringsgevinster ved publiseringen. 

o  Direktelink mot innsyn fra videoarkiv. 

Fordeler med vår løsning 

• Flere kameravinkler. 

• Meget brukervennlig. 

• Systemet vil ikke kreve egen operatør under møtene. 

• Kun en knapp for å starte samtlige videokameraer. 

• Hele løsningen er webbasert. 

• Se flere bilder (kameravinkler) i samme vindu. 

• Søk i saker på flere nivåer. 

• Plattformuavhengig   

Referanser 
• 12-kommunesamarbeidet i Vestfold (http://12kweb.exss.no) 

• Kragerø Kommune (http://kragero.exss.no) 

• Elverum Kommune (http://elverum.exss.no) 
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Ex Meeting 

Leveres komplett med programvare, kameraer, kabler og annet teknisk utstyr som måtte være 

nødvendig for en vellykket installasjon. 

 

Vi har tegnet opp en oversikt over løsningens skjematiske oppbygging. På de neste sidene vil vi 

gå igjennom hoveddelene av programvaren. 

Utstyrsplassering: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Figuren viser anbefalt oppsett. 2 kameraer for å dekke 2 plasser. 

 

Av diagrammet over kan vi se hvordan de ulike elementer skal plasseres.  

• Kameraene inkl braketter monteres på vegg eller i tak. 

• Lydmikser kobles opp mot klient maskin. 

• Arbeidsstasjonen brukes for å administrere systemet (over web). 

 

Når en bruker besøker nettstedet, er det den sentrale serveren som behandler henvendelsen. 

Dette medfører ingen belastning på det interne nettverk og bredbåndet.  
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Programvaren 

Brukersiden (Seerportalen) 
På avspillingssiden kan brukere velge om de vil se opptak eller direktesendinger. Brukerne får 

opp en liste med tilgjengelige utvalg, og kan velge en av disse for å se opptak eller 

direktesending. Systemet er utviklet for å håndtere flere kommuner i samme avspiller. 

 

 
 Figur 1.3 – Figuren viser utklipp fra møtearkivet til 12-Kommunesamarbeidet. 

• Brukersiden er utviklet i henhold til krav om offentlig nettsider 

• MediaLT har analysert løsningen og på bakgrunn av denne rapporten har vi 

optimalisert siden for blinde og svaksynte 

• Plattformuavhengig: Støtter både Linux, Macintosh og Windows plattformene. 
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Administratorsiden 

Hele løsningen er webbasert og styres fra administrasjonspanelet. Utviklingen av siden er 

gjennomført i samarbeid med våre brukere. Våre brukere er i hovedsak personer med liten 

eller ingen spesialutdannelse knyttet mot video, videoredigering og generell pc bruk. 
 
 

 
 

Bilder over viser hovedmenyen for administrator panelet. Oversikt over noen av 

hovedfunksjonene: 

• Adminpanel (Arkiv) - Steg for steg veiviser for enkel publisering med tilhørende 

saksliste. 

• Last opp video fra egen pc 

• Kamerakontroll (Direktesending) - Brukervennlig oppstart: Kun en knapp for 

igangsetting. 

• Statistikk – Oversikt over antall unike seere. Filtrer på dato, kameravinkel, arkiv og 

direktesending. 
 

Demo  
Ring en av våre salgsrepresentanter i dag for en kostnadsfri demo.  
 

Kontaktinfo: 
Extreme System Solutions 
Telefon:  33 80 91 19 
E-post:   firmapost@exss.no 
WWW:  http://www.exss.no 
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