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Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i møte den 03.12.20, K-sak 82/20 «en helhetlig gjennomgang av IKT 
– løsningene for folkevalgte med sikte på å finne løsninger som bedre sikrer at de folkevalgt 
kan utøve sine roller på en tilfredsstillende måte. Gjennomgangen legges fram for 
kommunestyret i januar». Kommunedirektøren legger med dette fram anbefalinger for det 
videre arbeidet. 
 
Saksutredning: 
Dagens politikerløsning for 3-1 kommunen ble etablert gjennom et regionalt prosjekt 
«papirløse politikere»  og ble tatt i bruk høsten 2011. Det var i forbindelse med prosjektet 
satt ned en regional arbeidsgruppe bestående av 8 politikere, 3 møtesekretærer, samt 
administriv prosjektleder og teknisk konsulent fra Ikomm. Det var arbeidsgruppen som kom 
med anbefalinger på digitale løsninger og utstyr som ble anskaffet. Løsningen ble evaluert 
etter endt fireårs – periode og og det ble sett på områder for forbedring, det ble da 
konkludert med bytte av løsning, men videreføring av iPad`er. Politikere var også 
representert i denne evalueringen. Etter valget i 2019 ble løsningen videreført. 
 
E-post – løsningen for politikerne har vært basert på en eldre MS Exchange – løsning som 
ligger lokalt i Ikomm sitt datasenter i Fakkelgården. Denne ble etablert i prosjektet 
«papirløse politikere». Denne løsningen har fungert dårlig med Outlook Web Axess, noe 
som har gjort at det blant annet har vært vanskelig for brukerne å få tilgang til mailboksen 
sin fra andre enheter enn politiker iPad. Digitaliseringsstyret besluttet i 2020 at 
mailkontoen til politikerene skulle flyttes ut i sky. Dette arbeidet ble utført ved årsskiftet og 
skal medføre at det blant annet blir enklere for politikerne å få tilgang til sin e-post fra 
andre enheter enn politiker – iPad. Dette har en kostnad for Øyer kommune på ca 30.000 
årlig og er forutsatt løst innenfor eksisterende budsjettramme.  
 
Det er med bakgrunn i ROS – analyser besluttet at politikere fortsatt ligger med en egen 
tenant (oyer.politikerportal.no) og ikke er en del av 3-1 tenant (oyer.kommune.no). Det er 
både personvernmessige og informasjonssikkerhetsmessige grunner til dette valget. Det er 
allerede utfordringer knyttet til at både elever og ansatte ligger i samme tenant, blant 
annet ligger det både problemstillinger og muligheter i det å samhandle på tvers. Dette er 
en løpende risikovurdering etter hvert som vi tar i bruk Microsoft Office - verktøy, der blant 



annet personvernombudet er involvert. Det er ikke nødvendig å være på samme tenant 
som administrasjonen for å få utbytte av Microsoft Office – verktøyene. 
 
Anskaffelse av Microsoft Office for politikere har hittil ikke blitt vurdert. Dette vil kreve at 
alle politikere får en lisens som blant annet gir tilgang til Teams og vil kunne være en 
kostnad som ikke kan løses innenfor eksisterende budsjettramme. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren mener at det videre arbeidet bør deles inn i to faser: 
 

1. Kostnadsberegning og vurdering av Microsoft Office – lisens for politikere inkludert 
ROS – analyser av ulike løsninger for tenant. 

 
 

2. Prosjekt knyttet til digitale løsninger for folkevalgte der folkevalgte er representert i 
arbeidsgruppa. 

 
Det er over 5 år siden forrige helhetlige evaluering av politikerløsningen, 
kommunedirektøren vurderer derfor at løsningen bør evalueres. Evalueringen bør 
inneholde forslag til forbedringer og endringer og politikerne bør være representert i 
arbeidsgruppa. Evalueringen bør søkes å gjøres i samarbeid med Gausdal og Lillehammer, 
men kommunedirektøren ser ingen grunn til at ikke Øyer kan arbeide videre med dette 
uavhengig av deres deltagelse. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
 

1. Kommunestyret ber om at det legges fram sak knyttet til anskaffelse av Microsoft 
Office – lisenser til politikere. Lisensene må ivareta bruk av Teams. Saken legges 
fram i mars. 

2. Det opprettes en arbeidsgruppe som skal evaluere politikerløsningen. 
Arbeidsgruppa består av digitaliseringsrådgiver, politisk sekreteriat og to 
folkevalgte: 

a. Xxxxxxxx 
b. Xxxxxxxx 

3. Kommunestyret ber om at det rettes en forespørsel til Gausdal og Lillehammer om 
deltagelse i arbeidet med evaluering av politikeløsningen. 

4. Evalueringsrapporten skal legges frem for kommunestyret innen juni 2021 og skal 
inneholde forslag til endringer, samt forslag til iverksettelse av endringer. 
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