
 

OM OPPGRADERING TIL EDB SAK/ARKIV (ESA) 
Innstilling: 

1. Oppgraderingen til EDB sak-/arkiv gjennomføres på felles driftsteknisk plattform i Salangen.  
2. Det vurderes skanning på ett sted med omdirigering av post. 
3. Det tas utgangspunkt i at Salangen kommune er ansvarlig for lisens og avtale forhold til 

leverandør 
4. Utgifter opplæring og installasjoner fordeles etter fordelingsnøkkelen foreslått i 

saksforelegget. Kommunen innvilger kr ________ som dekkes over kto. ________ 

Bakgrunn 
Kommunene i K4 samarbeidet kjører samme sak-/arkivsystem K2000 i tilnærmet samme versjon. Det 
er ikke foretatt oppgraderinger og systemet har en del mangler mht. funksjonalitet. K4 samarbeidet på 
området IKT drift innebærer drift all programvare på felles server og forutsetter bruk av såkalt 
tynnklientløsning med arbeidsstasjonene koblet direkte mot denne serveren. 
Det vil ikke være tilrådelig å flytte dagens K2000 versjon med krav om nedgraderte Office-versjoner 
til felles server.  
K2000 er i ferd med å fases ut av leverandøren med den følge at det ikke foretas vedlikehold. Det nye 
arkivsystemet fra denne leverandøren har betegnelsen EDB sak/arkiv (ESA) og tilfredsstiller gjeldende 
krav til arkiv standard. Avtalen med leverandøren gir rett til oppgradering til ESA uten merkostnader 
for kunden.  
Det påløper kostnader til opplæring i det nye systemet for alle som skal bruke det nye systemet. Det 
innebærer i praksis nærmest alt administrativt personell og alt fagpersonale med administrative 
oppgaver.  
Styringsgruppa i K4 samarbeidet har besluttet å fremme sak om oppgradering nå. 

Kostnader 
Det foreligger ett tilbud som er stilet til Ibestad kommune og gjelder én kommune. Dette tilbudet vil 
være likt for de øvrige kommunene i samarbeidet. Separate installasjoner og opplæring i 4 
enkeltkommuner kommer på ca. kr 262.000 for basismodulene og kr 416.000 for alle tilleggsmoduler. 
Dersom det samarbeides om anskaffelsen – installasjon i felles driftsmiljø og felles 
opplæringsaktiviteter, vil en del aktiviteter vil kunne samordnes – bl.a. kursing.  
Dersom én kommune blir ansvarlig for applikasjonen, vil det bli en reduksjon i vedlikeholdsprisen. 
Dersom Salangen kommune (som har tilgang til alle moduler) blir ansvarlig, vil jeg anta at de øvrige 
kommunene går inn til en relativt lav lisenskostnad. I det følgende opererer vi med prisforslag fra 
leverandøren.  
Installasjon i ett driftsmiljø og utstrakt felles opplæring gir ca kr 157.000 for basismodulene og kr 
267.000 for alle tilleggsmoduler. Investeringer i forhold til anskaffelse av tilleggsmoduler i forbindelse 
med web-innsynsmoduler for publikum kommer samlet på kr 122.000 hvorav 90.000 på ESA Web 
som fordeles likt på Gratangen, Lavangen og Ibestad. Salangen hadde denne modulen fra før. 
I tillegg til tallene ovenfor kommer utgifter til reisetid og utgifter til reise og kost for kursleder og 
ansatte – ikke oppgitt, men kan ansås til ca kr 50.000. Samlet kostnad anslås dermed til kr 596.000 
som fordeles med 40 % likt mellom kommunene og 60 % etter folketall pr 2. kvartal 2007. 
Fordelingen framgår av tabellen nedenfor: 
 
Kommune Timer/Websphere ESA Web Samlet
Gratangen 112 335 30 000 142 335



Lavangen 101 572 30 000 131 572
Salangen 162 698   162 698
Ibestad 129 394 30 000 159 394
Sum 506 000 90 000 596 000

 
Årlige lisens-/vedlikeholdskostnader er beregnet til kr 221.400 hvorav kr 180.000 knyttet til lisensen 
ESA Web, kr 35.000 knyttet til 4 ”pliktige” konsulentdager fra Ibis IKT og kr 6.400 knyttet til 
vedlikehold Websphere. Lisenskostnadene vil være like for alle kommunene. Det samlede beløpet 
fordeles derfor likt med kr 55.350. Tabellen nedenfor viser sammenligning med dagen kostnadsnivå. 
 
Kommune Dagens ESA Web mm
Gratangen 40 494 55 350
Lavangen 34 527 55 350
Salangen 67 500 55 350
Ibestad 21 840 55 350
Sum  164 361 221 400

 
Alle priser er oppgitt eks. mva. 

Gjennomføring 
Leverandøren mener at det fortsatt vil være mulig å foreta oppgradering og noe kursing inneværende 
år. I styringsgruppa er første halvdel av desember regnet som mulig periode for opplæringsaktiviteter. 

Konklusjoner 
• Oppgraderingen til EDB sak-/arkiv gjennomføres på felles driftsteknisk plattform i Salangen.  
• Det vurderes skanning på ett sted med omdirigering av post. 
• Det tas utgangspunkt i at Salangen kommune er ansvarlig for driften og at de øvrige 

kommunene henger seg på deres lisens som er mest komplett i forhold til tilgang til 
tilleggsmoduler. 
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OPPGRADERING EDB SAK OG ARKIV FOR 4 KOMMUNER 
 
Vi viser til hyggelig samtale og vil her kommer med et oppsett for oppgradering av ESA  
(EDB Sak og Arkiv) til Ibestad, Salangen, Lavangen og Gratangen kommuner. 
 
I vårt oppsett her vi tatt utgangspunkt i at ESA installeres i hver kommune (som nå). Hvis 
fellesinstallasjon, så vil det gå med noe mindre tid til installasjonen. 
 
Hvis kommunene skal ha felles oppsett i ESA og felles opplæring (der det er hensiktsmessig), så vil vi 
organisere dette som ett prosjekt og beregne tid til prosjektoppfølging (minimum 8 timer) 
 
Omfanget av bistand fra oss må vi diskutere sammen da kommunene har ulik modulsammensetning. 
Kun Salangen kommune har tilgang til alle moduler. 
 
Generelt 
Alle våre priser er eks mva. 
Dagspris for kurs er kr 8 750,- pr dag.  
Konsulentpris er kr 970,- pr time. 
Reisetid beregnes til kr 495,- pr time og max 4 timer pr reise.  
Reise, opphold og diettkostnader beregnes etter Statens satser. 
 
Vi håper dette er i samsvar med våre samtaler og ser fram til et fortsatt meget godt samarbeid med 
dere. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Ibis IKT as 
 
 
Kurt Solberg 
rådgiver 
E-post: kurt.solberg@ibisikt.no 
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Nr Tjeneste 
Estimert 
ant dager Kommentar 

        
  Oppgradering  (Basis moduler)     

1 Installasjon av ESA,  inkl. kursbase 2 Teknisk installasjon, pr kommune 
        

2 Oppgradering   Teknisk installasjon 
  Produksjonsbase 1   
   Andre baser (eks. historisk) 1 pr base 
        

3 Gjennomgang og dokumentasjon av rutiner, 
dokumentflyt og arkivstruktur iht. NOARK-4 

3 Pr. kommune.                                      

        
4 Gjennomgang av nyheter i Administrator 0,5 Mulig felleskurs 

        
5 Kurs for gjennomgang av nyheter EDB Sak og Arkiv – 

Windows-klient 
0,5 Mulig felleskurs 

        
6 Grunnkurs EDB Sak og Arkiv – Web-klient 1 Mulig felleskurs - pr gruppe (eks 

superbrukere) 
        
  Tilleggsmoduler 

Nr Tjeneste 
Estimert 
ant dager Kommentar 

  Oppsett/opplæring tilleggsmoduler   
For alle tilleggsmoduler:  
Forutsetter at modulene er anskaffet 

7 Epost og skanning   
Forutsetter PixEdit 
skannerprogramvare 

  Teknisk installasjon 1   
  Opplæring 1 Mulig felleskurs 
        

8 Styrer, råd og utvalg 1 Mulig felleskurs 
        

9 Tekniske moduler     

  Integrasjon mot GIS og GAB (teknisk) 0,5 
Forutsetter at GAB og GIS er 
installert 

  Bygg - milepæler, maler og opplæring  2,5 Pr. kommune.   
  Deling- milepæler, maler og opplæring  2 Pr. kommune.   
  Plan- milepæler, maler og opplæring  1,5 Pr. kommune.   
        
10 Arkiv-plugin og innsynsklient   Forutsetter Office 2003 + .net 2.0 
  Installasjon 0,5 ?, installeres pr arb.stasjon? 
  Opplæring 0,5 Mulig felleskurs 
        
11 Ansatte 1 Mulig felleskurs 
        
12 Søknad fra web (stillingssøknader, byggsøk)     

  Teknisk installasjon 0,5 
Forutsetter at 3. parts programmer 
er installert 

  Opplæring 0,5 Mulig felleskurs 
 


