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Rådmannens forslag til vedtak:




Søgne kommune starter med å lagre opptak fra utvalgsmøtene.
Opptakene gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider inntil neste møte i samme utvalg
finner sted. Deretter slettes opptaket og erstattes med det nye.
Dette gjøres for følgende utvalg: Kommunestyret, Formannskapet og Plan og
Miljøutvalget.

Bakgrunn for saken:
Fra behandling av sak PS 81/16 i Formannskapet, 24.08.2016
Ordfører Hilde (AP): Ønsker en sak om lagring av opptak av politiske møter
I dag sendes møtene direkte fra kommunestyret, formannskapet og Plan og miljøutvalget på
web-TV. Løsningen er publisert på kommunes hjemmesider.
Den er rettet mot direktesending av møter, og fungerer på de fleste enheter. (PCer, nettbrett og
mobiler). Løsningen gir også mulighet for opptak.
Det må besluttes om vi skal fortsette med bare direktesending, eller om vi også skal publisere
opptak.
Saksutredning:
«KommuneTV» løsningen består av kamera, lydanlegg og server lokalt, og
distribusjonsløsning hos leverandør. Søgne kommune sender videosignal til leverandør der
denne kan lagre og distribuere på nett.
Vi betaler etter hvor mye vi lagrer, og hvor mye trafikk som genereres.
Pr i dag ser det ut til at utgiftene havner på ca. 30.000,- pr år. (ca. 2500,- pr mnd.) med kun
direktevisning.

Som nevnt er det altså mulighet for lagring for visning senere (videoarkiv).
Dette kan være av interesse for publikum og media som ikke har anledning til å være til stede i
møter. Det kan også være at noen synes det er greit gå tilbake å se på tidligere debatter i
møtene.
Dette er det prinsipielle i denne saken:
 Det må vurderes om det er ønskelig at video fra møtene ligger tilgjengelig i lang tid
etterpå.
Å legge til rette for et større videoarkiv har følgende konsekvenser:



Merarbeid for utvalgssekretær (lage bokmerker, klipping, saksoverskrifter,
kvalitetssikring og publisering)
Økte kostnader for lagring og brukt båndbredde. (Her er det vanskelig å estimere, men
erfaringene fra andre viser at kostnadene tredobler seg raskt, og stiger videre etter hvor
langt tilbake videoarkivet strekker seg).
Det er ikke tatt høyde for økte kostnader i budsjett.

Ut fra kost/nytte vurdering foreslås at man foreløpig publiserer opptakene inntil neste møte i
samme utvalg finner sted. Utvalgssekretæren tar bort «forrige» møte i samme operasjon som
nytt møte publiseres.
Dette genererer lite ekstra arbeid, og vil sikre at utgiftene holdes stabile.
Det vil ivareta publikum og medias behov for å kunne følge politiske prosesser i Søgne.
Møtedokumenter og godkjente protokoller er jo det som gjelder for ettertiden, og dette ligger
selvfølgelig tilgjengelig fra et større tidsrom.
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