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Bakgrunn for saken:
Sak i kommunestyret den 29.08.13 :
PS 78/13 Gjennomgang av rutiner og nettpraksis i henhold til resultatene i Åpenhetsindeksen.
Kommunestyret ba rådmannen vurdere følgende:
For å sikre pressen en god og stabil tilgang til saksdokumenter, oppretter Søgne kommune i
løpet av høsten 2013 egne brukerkontoer for aktuell presse i goodreader/Pdf-Eexpert eller
tilsvarende.
Formålet med dette er å sikre pressen stabil og god tilgang til offentlige
saksdokumenter/protokoller på samme tidspunkt som politikerne.
Bakrunn:
Innsynsløsningen som har vært tilgjengelig på kommunens hjemmeside har vært ustabil i
perioder, og har vært litt tungvinn for å følge politiske møter.
Vi har ikke ønsket å gi ut brukerkontoer for PDF-expert for eksterne brukere både fordi det er
kostnader forbundet til dette, og fordi det kan gi begrensninger for hvordan en bruker denne
interne distribusjonskanalen i fremtiden.
Løsning:
Det er nå opprettet en ny visningside som er tilgjengelig fra valget «Utvalg» oppe i
globalmenyen på kommunens hjemmeside. Eller direkte på linken:
http://www.sogne.kommune.no/utvalg/
Løsningen er satt i drift 03.10.2013 og satt opp slik at man maksimalt kan få 15 min forsinkelse
fra ting er publisert for politikerens iPad’er, til det er tilgjengelig her. (synkronisering går hvert
15. min). Som regel vil det dukke opp her først da iPad’ene også må synkroniseres.
•
•
•
•

Innholdet er nøyaktig det samme som de folkevalgte får på sine iPad’er.
Løsningen er mye raskere enn «innsynsløsningen» i åpning av dokumenter.
Vedleggene følger med i samme dokument som saksfremlegget slik at det er lett å ha
oversikt (og bruker bokmerker i PDF dokumentet)
Fungerer fint både på mobil og lesebrett.

Konklusjon:
Lokal presse er informert, og er fornøyd med løsningen. Saken anses som løst.

