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Sammendrag: 
Kommunestyret vedtok i K-sak 6/21 at det skulle legges frem sak knyttet til anskaffelse av 
Microsoft – Office lisenser til politikere i mars. Lisensene skal ivareta bruk av Teams. 
Kommunedirektøren har innhentet priser og legger frem sak om anskaffelse av slike 
lisenser. 
 
Saksutredning: 
Kommunedirektøren har innhentet priser på Office – lisenser til politikere.   
 
Det er innhentet pris på lisensen Office 365 F3. Denne lisensen inkluderer Office for nett og 
mobilapper og inkluderer blant annet følgende funksjoner: 
 

- Outlook for nett og mobil 
- Office – apper utformet for mobile enheter og nettbrett (Word, Excel, PowerPoint) 
- OneNote 
- OneDrive for Business med 2GB  - lagring 
- Teams 

 
I tillegg er det tilgang til en del annen funksjonalitet som for eksempel Microsoft Planner og 
Forms. 
 
Lisensen ivaretar også dagens politikerløsning. Lisensen er ikke tilknyttet 
servicedesktjenester. 
 
Driftskostnad for dette er ca 10.000 kroner i tillegg til dagens kostnad på ca 30.000 kroner. 
I tillegg kommer etablering per kommune (endring av lisenser på alle brukere) på 1500 
kroner, samt timer til klargjøring og distribusjon av apper til ipad, ca 5000 kroner. Total 
merkostnad i 2021 på mellom 15 – 20.000 kroner. 
 
 
 
 
Vurdering: 



Kommunedirektøren har hatt fokus på å løse dette innenfor budsjett og denne typen 
bruker er derfor ikke knyttet opp mot servicedesktjenester, slik at det vil være politisk 
sekreteriat som har 1.linjesupport, slik det er i dag. Dersom politikerne skal knyttes opp 
mot servicedesktjenester vil dette medføre en ytterligere kostnad. 
 
Lisensen inneholder kun online – apper og politikerne vil være avhengig av internettilgang 
for bruken av disse.  
 
Kommunedirektøren anbefaler å anskaffe lisenser som er beskrevet over. Det anbefales at 
kostnaden i 2021 finansieres av formannskapets bevilgningspost. 
 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Kommunestyret godkjenner anskaffelse av Office skyløsning til politikere. Kostnaden 
innarbeides i økonomiplan og årsbudsjett 2022 – 2025. 
 
Kostnaden på inntil 20.000 kroner finansieres av formannskapets bevilgningspost som med 
det reduseres fra 200.000 til 180.000 kroner. 


