Saksprotokoll i Formannskapet - 19.10.2016
Behandling:
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:
 Opptakene lagres i tråd med saksutredningen (5 møter uten klipping, bokmerket etc)
 Publisering evalueres etter 1 år
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg fra FRP enstemmig vedtatt.

Innstilling:




På bakgrunn av at Søgne Kommune inngikk driftsavtale på «KommuneTV» med ny
leverandør så sent som i mai inneværende år, og at leverandøren har levert som avtalt med
god service, velges det ikke å legge «sendings- og lagringsløsning» ut på anbud nå.
Opptakene lagres i tråd med saksutredningen (5 møter uten klipping, bokmerket etc)
Publisering evalueres etter 1 år

Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

062
2016/2552 -40911/2016
Kenneth Fedog
10.10.2016

Saksframlegg
Publisering av opptak fra Tjenesteutvalget – Plan- og
Miljøutvalget – Formannskapet og Kommunestyret
Utv.saksnr
99/16
78/16

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
19.10.2016
27.10.2016

Rådmannens forslag til vedtak:
På bakgrunn av at Søgne Kommune inngikk driftsavtale på «KommuneTV» med ny leverandør
så sent som i mai inneværende år, og at leverandøren har levert som avtalt med god service,
velges det ikke å legge «sendings- og lagringsløsning» ut på anbud nå.

Saksprotokoll i Formannskapet - 19.10.2016
Behandling:
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:
 Opptakene lagres i tråd med saksutredningen (5 møter uten klipping, bokmerket etc)
 Publisering evalueres etter 1 år
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg fra FRP enstemmig vedtatt.

Innstilling:




På bakgrunn av at Søgne Kommune inngikk driftsavtale på «KommuneTV» med ny
leverandør så sent som i mai inneværende år, og at leverandøren har levert som avtalt
med god service, velges det ikke å legge «sendings- og lagringsløsning» ut på anbud nå.
Opptakene lagres i tråd med saksutredningen (5 møter uten klipping, bokmerket etc)
Publisering evalueres etter 1 år

Bakgrunn for saken:
Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.09.2016

Til behandling forelå formannskapets innstilling:
 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.
Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:
 Søgne kommune starter med å lagre opptak fra Tjenesteutvalget – Plan- og
Miljøutvalget – Formannskapet og Kommunestyret.
 Opptakene gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider i 6 mnd.
Representanten trakk kulepunkt 2.
Repr. Monstad (MDG) fremmet følgende tilleggsforslag:
Rådmannen innhenter anbud på sendings- og lagringsløsning, og legger det fram for
kommunestyret som en ny sak innen to måneder fra dags dato.
Votering:
Før votering la ordføreren til grunn at kulepunkt 1 og 3 i formannskapets innstilling har samme
betydningsforhold som forslaget fra FRP - med unntak av at opptak også skal gjøres fra
Tjenesteutvalget.
Det ble votert i følgende rekkefølge:
1. Kulepunkt 1 og 3 i formannskapets innstilling samt tilleggsforslag fra FRP
2. Kulepunkt 2 i formannskapets innstilling
3. Tilleggsforslag fra MDG
Kulepunkt 1 og 3 i formannskapets innstilling samt tilleggsforslag fra FRP enstemmig vedtatt.
Kulepunkt 2 i formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslag fra MDG enstemmig vedtatt.
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.

Søgne kommune starter med å lagre opptak fra Tjenesteutvalget – Plan- og Miljøutvalget
– Formannskapet og Kommunestyret.
Rådmannen innhenter anbud på sendings- og lagringsløsning, og legger det fram for
kommunestyret som en ny sak innen to måneder fra dags dato.

Saksutredning:

Søgne Kommune inngikk driftsavtale den 25.05.2016 med Aventia Media AS om bruk av
KommuneTV. Grunnen til ny avtale var primært at vår eksisterende leverandør (et nettselskap)
ikke leverte stabil drift, og at vi ikke fikk support når sendingen ikke virket. Det var derfor
flere utvalgsmøter i april/mai som ikke ble sendt live.
«KommuneTV» løsningen blir brukt av mange kommuner i Norge som sender møter på
WebTV. Aventia gav oss muligheten til å gjenbruke eksisterende utstyr (lyd, kamera) i deres
løsning. De har foreløpig levert som avtalt, og gir god service. Vi har nå supportavtale alle
hverdager fra 08.00 til 22.00 og opplever stabil drift.
Det er altså denne nye avtalen som har gitt oss mulighet for opptak, og å kunne distribuere
videoopptak fra møtene i ettertid.
På bakgrunn av at avtalen nettopp er inngått (5mnd siden), og at produktet som leveres
fungerer veldig fint, oppleves det ikke hensiktsmessig at dette settes ut på nytt anbud.
Kostnader:
Kommunestyret vedtok i møte 22.09.2016 å lagre opptak fra Tjenesteutvalget – Plan- og
Miljøutvalget – Formannskapet og Kommunestyret, og å publisere sendingene inntil neste møte
i samme utvalg finner sted.
Kostnadene til dette estimeres til ca. 30-35.000,- pr år. Dette er basert på generering av 3,5Gb
data pr. møte og antatt nødvendig vedlikehold og drift.
Dersom flere møter skal publiseres over lengre tid vil kostnadene øke litt basert på hvor mye vi
lagrer og hvor mange «visninger» det blir i etterkant.
Estimat for at «siste 5 møter av hvert utvalg» ligger tilgjengelig» er totalpris på ca 40-45.000,-.
Viktigst for å holde reelle kostnader nede, er at utvalgssekretær og IT-avdeling får minst mulig
ekstraarbeid i forbindelse med dette, og at man unngår ekstra klipping, lage bokmerker,
saksoverskrifter, og kvalitetssikring i forbindelse med dette. (Videoredigering er veldig
tidkrevende)
Estimatene over er basert på at møtene publiseres i én uredigert sending. Dette er
arbeidsbesparende, og vil sikre at utgiftene holdes stabile.
Seer vil selvsagt kunne spole frem og tilbake i møtene som er publisert for å navigere i møtet.
Møtedokumenter og godkjente protokoller er det som gjelder for ettertiden, og dette ligger
selvfølgelig tilgjengelig fra et større tidsrom.

Rådmannens merknader:
Ingen merknader
Vedlegg
1 Signert avtale om KommuneTV med Aventia Media AS

