
Etter at Sarpsborg kommune kastet ut sine fri-

programmer og satset på Microsoft og Software  

Innovation, har de spart 15-20 millioner kroner i 

året. Sarpingene har fått mer effektiv saksbehand-

ling, smartere samhandling, digitale skjemaer,  

sosiale medier og papirløse politikere. 

Selv om Sarpsborg kommunes 53 000 innbyggere skal feire 
1000-årsjubileum i 2016, er Østfold-kommunen mer preget 
av framtidsvisjoner enn av historisk nostalgi. 

Kommunens visjon er ”Sarpsborg – der barn og unge 
lykkes”. Det krever satsing på menneskene i kommunen og 
på systemer som bidrar til nytenkning, fleksibilitet og foran-
dringsberedskap. Sarpsborg vil være en foregangskommune 
innen IKT: - Våre innovative systemer skal styrke dialogen 
mellom innbyggere og kommunen, hjelpe våre 4000 ansatte 
til å jobbe effektivt, og gi sarpingene bedre service, sier 
Pål Nilsen. Han er kommunens enhetsleder for IT, kommu- 
nikasjon og service. 

Valgte OpenOffice for å spare 

Det er ikke første gang Sarpsborg kommune tenker nytt for 
å gi innbyggerne maksimalt utbytte av skattepengene. Da 
kommunen gjennomgikk sine IKT-løsninger i 2002, så de 
muligheter for store besparelser: Ved å kutte ut Microsoft-
produkter og gå over til OpenOffice og annen gratis, åpen 
programvare, kunne de spare fire millioner kroner i året.  
Løsningen ble til og med anbefalt av myndighetene.
Som sagt, så gjort. 

Gratis ble en kostbar erfaring

Østfold-kommunen opplevde etter hvert at såkalt gratis soft-
ware ikke var så billig likevel. Kommunens IKT-avdeling og 
systemleverandørene fikk store problemer med å integrere 
friprogrammene med kommunens fagsystemer. Løsningene 
var ikke utbredt i markedet, og kommunens IKT-leverandører 
manglet kompetanse på systemene og på hvordan de skulle 
integreres med omverden. Det var kanskje ikke så rart:  
E-postserveren som Sarpsborg hadde valgt, ble bare brukt 
ett annet sted i landet!

Om Sapsborg kommune: 
Sarpsborg ble grunnlagt av Olav den Hellige 
i 1016 og er landets tredje eldste by. Indu-
strieventyret startet med Hafslund og Borre-
gaard. Byen har 53 000 innbyggere og 4000 
kommuneansatte. Sarpsborg er en av 13  
norske kommuner med status som  
“framtidsby”.

360° i Sarpsborg kommune: 
Gratis OpenOffice ble for dyrt

Produkt:

•	 Public 360° fra Software Innovation 

•	 SharePoint, Office o.a. Microsoft-produkter

•	 Papirløse Møter fra Software Innovation

•	 Facebook o.a. sosiale medier

•	 Sarpsborg.com med elektroniske skjemaer

Bransje:  

Kommunal administrasjon og drift



Fordi e-postsystemet ikke hang sammen med adressebok 
og kalender, måtte møter avtales individuelt. Dokumenter 
med ulike filformater var en kilde til pine og bortkastet tid. 
De kommuneansatte måtte delvis bruke Microsoft Office til 
å kommunisere med de administrative fagsystemene, og 
OpenOffice til andre gjøremål. Problemene sto i kø. 

Supportavdeling på høygir

En brukerundersøkelse fra 2007 bekreftet at brukerne var 
plaget av ekstremt mye plunder og heft. I snitt brukte hver 
eneste kommuneansatt 20 til 40 minutter på IKT-trøbbel i 
hver dag! Supportavdelingen jobbet på høygir.
Noe måtte gjøres.

Kastet OpenOffice ut av vinduet

I 2009 gjorde Sarpsborg helomvending, kastet OpenOffice 
og friprogrammene ut av vinduet, og etablerte en ny system-
plattform basert på Microsoft-teknologi.  

De kommuneansatte gikk på kurs. Alle fikk Microsoft Office-
pakker til hjemmebruk for å dyktiggjøre seg.

Etter omleggingen ble Outlook-kalender med møtebooking 
tilgjengelig for alle kommuneansatte. Kalender og e-post 
ble synkronisert med de ansattes mobiltelefoner. Problemet 
med ulike filformater forsvant. Samhandling ble betydelig 
forbedret. Supportavdelingen fikk vesentlig færre henvendel-
ser enn tidligere.

Fra DocuLive til Public 360° 

Med ny programplattform kunne Sarpsborg kommune fullt ut 
integrere sine fagsystemer. - Vi tok i bruk framtidsrettede, nye 
IKT-løsninger, effektiviserte saksbehandlingen og forbedret 
kontakten med kommunens innbyggere, forteller Pål Nilsen.

Kommunen hadde tidligere brukt dokumentbehandlingssys-
temene DocuLive og K-sak. Allerede i 2007 ble de erstattet 
av en tidlig versjon av Public 360° fra Software Innovation. 
360° ble integrert med OpenOffice, men først etter om- 
leggingen i august 2010 kunne løsningen utnytte  
funksjonaliteten i Microsoft SharePoint som er plattform for 
360°.

“Selv om programvaren koster mer, sparer de 
kommersielle verktøyene brukerne og drifts-
personalet for hodebry, ergrelser og kostnader. 
Effektiviseringsgevinstene er godt synlige for 
innbyggerne”, sier Pål Nilsen. 

 Pål Nilsen, enhetsleder for IT, kommunikasjon og service.

Raskere saksbehandling, bedre service

Kommunens arkivarer skanner alle inngående brev. Forøvrig 
skjer saksbehandling av utgående dokumenter, utredninger, 
innstillinger, vedtak, notater, rapporter og e-post i 360°. 
Komplett dokumentasjon gir bedre oversikt, og gjør saks-
behandlingen bedre og raskere.

360° i Sarpsborg kommune: 
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Papirløse møter sparer penger

Med den nye plattformen kan kommunen tilby nye, framtids-
rettede IKT-løsninger: 

Sarpsborg har allerede lansert Software Innovations 360° 
Papirløse Møter i formannskapet. Nå skal også bystyret og 
andre styrer, råd og utvalg ta det i bruk. De folkevalgte mottar 
hver sin tablet PC der de laster ned oppdaterte saksdoku-
menter og kan notere på skjermen. 

- Løsningen er blitt svært populær. For hvert papirløse møte 
i bystyret vil kommunen spare 20 000 kr i trykkekostnader, 
forteller Pål Nilsen.

Kommunal dialog på Facebook

Kommunikasjonssjef Pål Nilsen ivret tidlig for at Sarpsborg 
skulle bruke sosiale medier i sin kommunikasjon med kom-
munens 53 000 innbyggere. Høsten 2010 fikk kommunen 
den offisielle siden Facebook.com/Sarpsborgkommune. Ni 
måneder senere hadde den over 3500 følgere, mer enn noen 
av de 156 andre ”Facebook-kommunene”. 

- Vi får innlegg og kommentarer hver dag. Facebook er en 
viktig kanal, og vi bruker dessuten både Flickr, YouTube og 
Twitter, sier Nilsen. 

Effektive elektroniske skjemaer 

Kommunikasjonssjefen er også stolt av Sarpsborg.com, 
kommunens nettsted som nylig er oppgradert. Her kan inn-
byggerne lett finne informasjon om kommunes tjenester. På 
Sarpsborg.com gir chattetjenesten ”Prek med oss” direkte 
kontakt med Servicetorget, mens nye elektroniske skjemaer 
implementeres fortløpende. På Sarpsborg.com kan sarpin-
gene også varsle om feil på gatelys, eller reservere bøker i 
biblioteket.  

- Elektroniske søknader og meldinger er effektivt og  
kostnadsbesparende. Vi vil tilby stadig flere slike skjemaer,  
forteller kommunikasjonssjef Nilsen. 

Kommunikasjonssjef Pål Nilsen, Sarpsborg 
kommune

Utfordring: 

•	 Alle dokumenter på samme sted

•	 Enklere lagring og gjenfinning 

•	 Sporbarhet med Noark 5

•	 Integrering av all kommunal IKT 

Resultat:
Open Source-løsninger er erstattet av en  
systemplattform basert på Microsoft-teknologi 
og standardiserte løsninger. Integrasjon mot 
fagsystemer og mot omverden er blitt enklere. 
Komplett dokumentasjon effektiviserer saks-
behandling og gir økt servicegrad. Papirløse 
møter reduserer trykkekostnader. Nytt nettsted 
og sosiale medier styrker dialog mellom kom-
munen og innbyggerne. IKT-løsningene bidrar 
til høyere effektivitet og en mer kostnadseffektiv 
kommune.
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Software Innovation er et skandinavisk selskap og blant de internasjonalt ledende leverandørene av programvare for informasjonshåndtering, doku-
mentkontroll og saksbehandling. Med 25 års erfaring og kompetanse arbeider vi målrettet med å levere  fremtidsrettede, fleksible og brukervennlige 
løsninger. Vi skaper god kunnskapsdeling, effektiv samhandling, virksomhetskontroll og bedre service i private og offentlige virksomheter. Våre 
standard bransjeløsninger er bygget på Microsoft SharePoint og Office - markedets ledende plattform for samhandling.

Godt synlig effektiviseringsgevinst

Omleggingen av Sarpsborgs IKT-systemer har altså bidratt 
til økt samhandling mellom de kommuneansatte, forbedret 
saksbehandlingen, økt servicegraden og gitt mer effektiv  
dialog mellom kommunen og innbyggerne.

- Selv om programvaren koster betydelig mer, sparer de 
kommersielle verktøyene brukerne og driftspersonalet for 
hodebry, ergrelser og kostnader. Effektiviseringsgevinstene 
er godt synlige for innbyggerne, sier Pål Nilsen. 

Overbevisende regnestykke

- Sarpborgs rådmann hevder at IKT-besparelsen er 11  
millioner kroner i 2011, og 19 millioner i 2012. Hvordan er 
gevinsten beregnet?
- Kommunen har opplevd en dramatisk reduksjon i  
supporthenvendelsene. I 2007 ble det registrert omkring  
12 000 henvendelser til supportavdelingen. I 2010 var det 
redusert til 5500. Supporthenvendelser knyttet til kontor-
støtteverktøyene er redusert med 85 prosent. De ansatte er 
mer fornøyde og opplever mer effektive IKT-systemer, sier 
kommunika-sjonssjef Pål Nilsen, som avslutter slik: 

- Det viktigste er ikke hvordan regnestykket ser ut, men at 
effekten er tatt ut ved at kommunes budsjetter faktisk er  
redusert.
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