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EVALUERING NETTBRETT TIL POLITIKERNE  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Møtepapirer til kommunestyre, formannskap og hovedkomiteer skal etter 1.mars 
2013 som hovedregel distribueres elektronisk. 

2. Folkevalgte som ønsker papirutgave av sakspapirer, leverer nettbrettet og får 
papirutgaver ved å henvende seg i sekretariatet. 

3. Sakspapirer i papirform skal være tilgjengelig for møte/komitélederne.   
4. Sakspapirer i papirform skal være tilgjengelig for publikum på Ringerike bibliotek 

og/eller Servicetorget.  
 
 
Sammendrag 
Siden september 2012 er sakspapirer sendt ut i papirform og elektronisk via Connect-
løsningen.  Målet er å ha kun elektroniske papirer, men pr. i dag er det ikke realistisk da en 
del folkevalgte ønsker papirutgave i stedet for elektroniske utgave. 
 
Innledning / bakgrunn 
Etter kommunestyrets vedtak i sak 76/2012 skal kommunestyret være fullelektroniske fra 
august 2012. Ikke alle folkevalgte har vært komfortable med bruk av nettbrett i stedet for 
papirbunkene.  
 
Ordfører har bedt om en evaluering av ordningen med elektroniske papirer før man går bort 
fra papirutgave av sakspapirer.   
 
Beskrivelse av saken 
Det ble gjennomført en spørreundersøkelse blant de folkevalgte med tema «evaluering av 
sakspapirer på nettbrett». 
 
40 % av de som fikk spørreundersøkelsen tilsendt avga svar. 89 % av de spurte foretrekker 
sakspapirer på nettbrett. 96 % av respondentene svarer at de føler seg komfortable med å 
lese sakspapirer på nettbrett.  
 
Ved produksjon av elektroniske dokumenter har det vært forskjell mellom papirutgaven og 
den elektroniske utgaven. For å unngå mulige feilkilder vil de elektroniske dokumentene 
foreligge før papirutgaven sendes ut.  
 



Elektroniske sakspapirer i samme oppsett som til iPad kan sendes ut på mail ved forespørsel. 
Alle sakspapirer publiseres også på nettsiden www.ringerike.kommune.no/moteplan/ seinest 
8 dager før møtet. 
 
I følge kommuneloven har folkevalgte krav på å få saksdokumenter i papirform.  
I undersøkelsen var det 3 respondenter som ønsket papirutgave. 
I tillegg har noen av møtelederne/komitélederne bedt om å få papirutgave, dette for å lede 
møtet bedre.   
 
Økonomiske forhold 
Pr i dag har kommunen ingen økonomisk gevinst ved å ta i bruk nettbrett. Utgifter til 
produksjon og distribusjon av sakspapirer er ikke redusert fordi det fortsatt lages papirutgave 
av alle papirer til alle møtende representanter.  
 
Investeringen i nettbrett er gjort, i tillegg løper abonnementsavgift til Connect.  For å oppnå 
økonomisk gevinst ved overgang til elektroniske sakspapirer må utgiftene til kopiering og 
distribusjon av papirer reduseres kraftig.  
  
Rådmannens vurdering 
Det er pr i dag ikke realistisk med kun elektroniske papirer. Det er viktig at de folkevalgte 
opplever at forholdene legges til rette for at de kan utøve sitt arbeid på en best mulig måte, 
og da må det gis mulighet for to likeverdige måter å utøve dette på. 
 
Folkevalgte som ønsker papirutgave av sakspapirer, leverer nettbrettet og får papirutgaven 
ved å henvende seg i sekretariatet. 
 
Innleverte nettbrett kan brukes av møtende vararepresentanter. 
 
Papirutgave av sakspapirer skal være tilgjengelig for publikum på Ringerike bibliotek, 
Servicetorget og i rådhusresepsjonen. Det vil også være et begrenset antall sakspapirer 
tilgjengelig i møtelokalene. 
  
Saksdokumenter 
Sammendrag av spørreundersøkelse –«Evaluering av sakspapirer på nettbrett». 
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