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1. I - Indførelse af elektronisk E-dagsorden - ØU
Sagstype: Åben
Type:
Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 12/3496

Sagsfremstilling
Som et led i effektiviseringsdagsordenen har administrationen tidligere kortlagt og fremstillet
en sag til Økonomiudvalget om muligheder for at hente en besparelse og en effektivisering af
kommunens trykkeriopgaver ved at lukke kommunens eget trykkeri og udlicitere trykkeriopgaverne. En af forudsætningerne for at lukke trykkeriet er indførelse af elektroniske dagsordner
til udvalg og byrådsmøder. Byrådet har 20-03-2012 således tiltrådt indstilling om lukning af
trykkeriet og indførelse af elektroniske dagsordner.
I dag udsendes mødemateriale til Byrådet i papirform. Det er målet, at Byrådet med den nye
elektroniske dagsorden nemt kan få digital adgang til hhv. dagsordner og materiale til hvert
møde. Systemet er udviklet af Ditmer A/S og kaldes E-dagsorden og er pt. i drift hos 20 kommuner med gode erfaringer.
Fritids- og Kulturudvalget har gennem et par måneder afprøvet systemet. Medlemmerne er
blevet udstyret med Ipads og har modtaget elektroniske dagsordner i forbindelse med sager til
udvalget (og desuden til Økonomiudvalg og Byråd). Efter test i et forløb af tre møderækker har
der været foretaget en evaluering pr. mail i udvalget. Tilkendegivelserne fra udvalget og administrationen er overvejende positive, hvorfor det indstilles at løsningen implementeres og stilles
til rådighed for hele Byrådet.
En central fordel ved løsningen er en bedre understøttelse af det enkelte byrådsmedlems mulighed for at forberede sig og tilgå materialet digitalt. Ydermere betyder løsningen, at Byrådscentret kan undlade at udsende dagsordensmaterialet på papir med en effektivisering til følge.
Løsningen giver endvidere byrådsmedlemmer mulighed for at tilføje noter til materialet digitalt,
hvilket betyder, at byrådsmedlemmerne ikke behøver at have dagsordner og andet materiale i
papirform.
Løsningen har en moderne og fleksibel brugergrænseflade, som brugerne let kan blive fortrolige med. Løsningen understøtter pt. kun Apples IPads (øvrige tablet pc forventes understøttede
senere på året). Løsningen kan dog ligeledes tilgås fra almindelig PC via Internettet.
Til at understøtte løsningen udstyres hvert byrådsmedlem med en Apple iPad 3, som muliggør
en nem og fleksibel tilgang til materialet.
Sikkerheden overholdes via sikre forbindelser til HTKs data. På iPads vil der være installeret 3G
sim kort, så iPad kan anvendes, hvor der er mobilbredbåndsdækning. Der er oprettet trådløst
netværksmulighed i byrådssalen samt mødelokalerne på rådhuset, som indtil videre kun byrådet/direktionen får adgang til.
Offentlighedens adgang til dagsordner:
Indtil nu har dagsordnerne været tilgængelige i papirform på biblioteket og i Borgerservice
samt på kommunens hjemmeside.
Siden 2010 har styrelsesloven givet mulighed for at man ikke længere behøver at fremlægge
dagsordener i papirform, men alene offentliggøre på hjemmesiden.
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Indførelse af E-dagsorden, vil derfor medføre, at der ikke længere lægges papirdagsordner
frem, men at bibliotek og Borgerservice selvfølgelig hjælper borgere, der er interesseret i
dagsordensmaterialet med at fremsøge det elektronisk.
Det har været muligt at abonnere på papirdagsordener til udvalg og Byråd. Kommunen har
gennem de sidste år haft én abonnent, hvorfra der er opkrævet 726,00 kr.
Som følge af overgang til elektroniske dagsordner, vil det fra 1. januar 2013 ikke længere være muligt, at abonnere på dagsordner i papir. Der kan forsat tegnes gratis abonnement via
hjemmesiden, så man kan få direkte adgang til dagsordnerne via egen e-mail.
Dagsordener i forbindelse med selve byrådsmøderne:
Som konsekvens af lukning af trykkeriet fremstilles der ikke trykte dagsordner til udlevering i
ved byrådsmøderne. Borgerne forventes herefter selv at medbringe dagsorden, downloaded fra
hjemmesiden. Byrådsdagsordenens indholdsfortegnelse ophænges foran byrådssalen ved byrådsmøderne.
Øvrige følgekonsekvenser:
Budgetmaterialet sendes ikke længere i papir til byrådsmedlemmerne, men distribueres
via budgetweb.
Hidtidig praksis med sager på ’mødevognen’ ophører. Det fornødne materiale til byrådsmedlemmernes bedømmelse af sager på dagsordenen er fortsat tilgængeligt ved forespørgsel - i elektronisk form.
Tidsplan
Indførelse af e-dagsorden.
1. Udleveringer at Ipads 3 (inkl. tilbehør) samt introduktion til løsningen for alle byrådsmedlemmer – oktober 2012.
2. Første møderække med brug af elektronisk dagsordensystem – november 2012.
Økonomi
Den samlede økonomi til investering i E-dagsorden-systemet udgør kr. 280.000. (E-dagsorden
samt indkøb af Apple Ipads). Hertil løbende driftsomkostninger på 112.000 årligt til drift og
vedligeholdelse af systemet.
Finansieringen foreslås tilvejebragt med afsæt i den opnåede besparelse på lukning af trykkeriet.
Retsgrundlag
Den kommunale styrelseslov §8a.
Byrådets beslutning.
Politik/Plan
Ingen bemærkninger.
Information
Ingen bemærkninger.
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Høring
Der informeres i Lokalavisen og på kommunens hjemmeside om ændringerne i forhold til Byrådsdagsordenerne.
Vurdering
Ingen bemærkningerE-dagsorden, fremtræder som en meget brugervenlig løsning og er baseret på en moden og velafprøvet teknologi. Systemet har som anført været afprøvet i en mindre
kreds, Fritids- og Kulturduvalget, som overordnet set har meldt positivt tilbage omkring selve
løsningen og dens funktionalitet. Der er en endvidere en afprøvet integration til kommunes
elektroniske sags og dokumenthåndteringssystem, Acadre, og systemet er dag implementeret i
over 20 danske kommuner.
Det er forventningen, at der vil ske en løbende udvikling i løsningen, herunder så vidt muligt at
imødekomme de ønsker og krav, som byrådsmedlemmerne har givet/fremadrettet giver udtryk
for.
Samtidigt vurderes anvendelse af Apple Ipads til fremvisning af dagsorden, notatbemærkninger etc., at være det rigtige og sikre valg. Apples Ipads er stærke og stabile i drift, og kræver
et minimum af vedligeholdelse.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Administrationen indstiller at;
1. systemet E-dagsorden indkøbes og at der indkøbes Ipads til samtlige byrådsmedlemmer,
2. finansieringen sker med afsæt i den opnåede besparelse på lukning af trykkeriet.
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2. I - Bankudbud - indstilling om valg af tilbud - ØU - LUKKET SAG
Sagstype: Lukket
Type:
Økonomiudvalget I
Sagsnr.: 11/7181
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