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MELLOMVARE
BUSINESS INTELLIGENCE
SIKKERHET OG IDENTITET

Conduct AS er det ledende norske tjeneste-
selskapet for  Open Source Mellomvare, 
Business Intelligence og Identitet- og sikker-
hetsplattformer.

Etter 10 år som leverandør til kunder med 
store krav til effektivitet og fleksibiltet har vi 
den rette erfaringen og spisskompetansen 
som er nødvendig for vellykkede prosjekter.

Våre kunder oppnår resultater gjennom sine 
investeringer i Open Source teknologi!

100%

ÅPEN
KILDEKODE.

→ innHold

06 Stor underSøkelSe
Vet kommunepolitikerne hva IT-pengene går til? 

12 argumentene du trenger
Ti gode grunner til å velge fri programvare.

20 tema: kommunene Som går egne veier
Asker kommune kutter lisenser.
Alta blir e-kommune.

30 nSb på Skinner
Statsgiganten bruker fri programvare.

34 Smart utvikling
Helse Nord redder liv ved hjelp av fri programvare. 

36 it-miniSteren
Rigmor Aasrud ønsker en åpnere forvaltning. 

38 Sikkert Som banken
Hos Bankenes BetalingsSentral blir pengene 
passet godt på.

41 Hva bør børSen velge?
Oslo Børs fikk bedre kontroll og stabilitet.

42 friprog-Spillet
Gøy for hele kommunen. 

44 jan omdaHl
Tekno-journalisten mener fri programvaremiljø-
ene tiltrekker seg de smarteste folkene.

48 guide: gode alternativer
Hva kan du velge i stedet for lukket programvare?

50 lær av danSkene
Skolene i Tønder valgte OpenOffice og fikk mer 
penger til PC-kjøp.

54 faQ
Svarene på alt du lurer på. 

55 dette er friprogSenteret
Dette gjør vi for deg og slik får du tak i oss.
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→ leder

deling er lønnsomt
med dette magasinet håper vi å sette deg som lokalpolitiker og beslutningstaker i stand 
til å stille de rette spørsmålene når it-budsjettene diskuteres og ikt-strategien legges. 
er det virkelig slik at budsjettene er hugget i stein? er det ingenting vi kan gjøre for å 
frigjøre midler til økt velferd i kommunen? jo det er det – og vi skal vise deg hvordan!
Av Heidi Arnesen Austlid, direktør i Friprogsenteret

deling, gjenbruk og samarbeid er oppskriften på mange av framtidens utfor-
dringer – også når det gjelder IT-løsninger. 
I dag er det over 1000 offentlige organer som hver i sær tar selvstendige IT-
beslutninger. Dette betyr i praksis at det gang på gang investeres i løsninger 
som skal løse samme behov. I utgangspunktet er det ikke mye som skiller de 
kommunale behovene fra hverandre, og derfor kan og bør IT-investeringene 
bli mer lønnsomme. IT-kostnader er ofte usynlige budsjettposter, og så langt 
har IT-budsjettene tilhørt listen med utgifter man ikke får gjort så mye med. 
IT-investeringer handler i liten grad om teknologi, men i stor grad om forny-
ing, og bør således være en sak for alle ledere. Med tydeligere styring kan 
offentlig sektor frigjøre store ressurser til økt velferd for innbyggerne. 

fri programvare er kort fortalt programvare som gir deg flere muligheter og 
rettigheter i forhold til såkalt lukket programvare. Med fri programvare får 
man større eierskap og kontroll over egne IT-investeringer, og leverandør-
uavhengighet som gir fleksibilitet til å endre valg.

fri programvare vil nesten uten unntak koste penger, men vil likevel 
være rimeligere i det lange løp, ettersom man ikke betaler for lisens eller 
 vedlikehold. 

bruk av fri programvare handler ikke bare om å redusere 
 IT-utgifter. For offentlig sektor handler det også om mulig-
heten til å dele løsningene med nabokommunen eller andre 
med  samme behov. Da kan utviklingskostnader deles, og det 
blir mer penger til velferdsoppgaver i kommunen. Det er 
mange gode eksempler på bruk av fri programvare, og 
flere kommuner utarbeider nå egne strategier for å 
redusere IT-kostnader, bruke mer fri programvare 
og skape bedre velferd. Om bevisstheten rundt IT-
kostnader skjerpes, vil ressurser kunne frigjøres til 
nye lærerstillinger, sykehjemsplasser, biblioteks-
tjenester eller andre oppgaver. Og man får mulig-
het til å dele, gjenbruke og samarbeide.

Fem gode tips:
01 tell lisenser 
Mange IT-kostnader er «skjulte» og sannsynligheten 
er stor for ressursbesparelser. Mange betaler unormalt 
mye for ting man ikke bruker eller trenger. Noe kan 
helt sikkert byttes ut med fri programvare.

02 del det dere kan
Sjekk ut hvilke IT-løsninger dere har mulighet for å 
dele med nabokommunen eller andre aktører. Slik 
kan offentlige IT-investeringer deles og gjenbrukes.

03 gjenbruk andres løsninger
Før dere investerer i nye IT-løsninger kan det være 
verdt å sjekke om andre har fått utviklet tilsvarende 
som dere kan gjenbruke og tilpasse til lokale forhold.
→  Se delingsbazaren.no

04 kunnskap gir trygghet
Det må alltid beregnes kostnader til IT-investeringer. 
Fri programvare er ikke gratis, men gir deg friheter 
og kontroll over egne investeringer. I forbindelse med 
anbudsprosessen vil det være smart å skaffe oversikt 
over juridiske fallgruver, mulige leverandører og 
potensielle samarbeidspartnere. 
→  Se friprog.no

05 Samarbeid med andre
Kontakt nabokommunen før dere setter i gang nye 
IT-prosjekter. Ved å samarbeide med andre kan inves-
teringskostnadene reduseres og sannsynligheten er 
stor for at løsningene blir bedre.
→  Se kunnskapsbazaren.no

Hvor ville vi vært uten at vi delte våre erfaringer  
og kunnskap med andre? 

Acando leverer løsninger som enkelt skal kunne  
vokse og endres i takt med din organisasjon.

Acando is a consultancy company that in partnership with its clients identifies and implements sustainable business improvements through information enabled by tech-
nology. Acando provides a balance of high business value, short project times and low total cost. Acando’s annual turnover exceeds EUR 150 million and the Group employs 
approximately 1,100 professionals in six European countries. Acando is listed at NASDAQ OMX Nordic. Acando’s corporate culture is based on three core values:
Team spirit, Passion and Results. www.acando.no

Acando er enig 
– Deling er smart –

Vi leverer komplette  
Open Source arkitekturer, med:

› effektivt utviklingsmiljø 

› etablerte byggeprosesser 

› monitorering av dine tjenester

› dokumentasjon og  
 best-practices klar til bruk.

Slik deler vi våre erfaringer og  
reduserer kostnadene i våre kunders 
prosjekter!

Vi er gullpartner under GoOpen.
Håper vi ses der.
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Hva vet du om 

fri 
programvare?

anders b. Werp (H), 
stortingsrepresentant, Buskerud
 
fri programvare ivaretar brukerne på 
best mulig måte, fordi man får klare 
eierrettigheter til både programvare 
og dokumenter. Konseptet bidrar til å 
stimulere til en god og sunn konkur-
ranse, og det gir en større grad av 
valgfrihet for brukerne. Utbredelsen 
av fri programvare kommer med all 
sannsynlighet til å vokse fremover, og 
veksten kommer til å intensiveres i 
løpet av årene som kommer.

ivar johansen (Sv), 
bystyrerepresentant i Oslo

en av de klareste styrkene til fri 
programvare, er at hvem som helst 
kan se kildekodene og dermed også 
videreutvikle systemene. Det gjør 
at brukerne får programvare som er 
skreddersydd til nettopp deres behov. 
Noen av innsigelsene går på at det er 
for få som vedlikeholder systemene, 
men etter hvert som flere tar i bruk 
fri programvare, vil også naturlig nok 
støtteapparatet vokse. 

freddy Hoffmann (frp), 
varaordfører i Drammen 

det som gjør fri programvare unikt, 
er at man kan dele kildekodene med 
andre. Foruten Linux, finnes det 
også flere andre gode alternativer 
til lukkede systemer. Jeg tror at fri 
programvare vil tvinge seg frem i 
offentlig sektor. Dels på grunn av det 
økonomiske aspektet, men først og 
fremst fordi offentlig sektor skal være 
transparent, noe også fri program-
vare er i høyeste grad.

jonas Stein eilertsen (v), 
kommunestyrerepresentant i Tromsø 

jeg kan noe om grunnprinsippene. 
Blant annet har jeg en viss brukerer-
faring med OpenOffice. Jeg er veldig 
positiv innstilt til fri programvare, 
og særlig i offentlig sektor, der store 
summer brukes på lisenser. Det er 
mange folkevalgte som ser fordelene, 
men samtidig er det mange som har 
vansker med å beherske tradisjonell 
programvare, og for dem oppleves 
nok fri programvare som en bøyg.

Svein m. Skaaraas, 
Rådmann Hamar kommune

vi har nylig inngått i et felles-
prosjekt med andre kommuner 
i regionen og kommuner/fylkes-
kommuner andre steder i landet. 
Et av målene er å finne frem til 
løsninger som gjør at vi kan bruke 
fri programvare i fag applikasjonene 
våre. På den måten vil vi kunne 
løsrive oss noe fra det grepet som 
de enerådende aktørene har hatt om 
kommunal sektor. 

Ks anbefaler kommuner og fylkes-
kommuner å vurdere fri program-
vare. Vi har sjekket kunnskapsnivået 
hos ti politikere. 

52 
prosent av norske 
kommunerepre-
sentanter har 
liten eller svært 
liten kjennskap 
til it-budsjettet i 
sin kommune. 

les den 
 av slør ende  

 undersøkelsen 
på de neste 
 sidene. →

andreas Halse (ap), 
bystyrerepresentant i Oslo 

jeg har enorm tro på fri programvare og måten den lar seg utvikle på. I frem-
tiden kommer IKT til å bli enda mer grunnleggende i vårt samfunn, enn det 
veier og jernbane er i dag. Derfor bør flere politikere og beslutningstakere i enda 
større grad sette seg inn i hva fri programvare betyr, sånn at teknologien blir 
mest mulig tilgjengelig for alle innbyggere i landet.

marit langfeldt ege, 
Rådmann Bærum kommune

vi arbeider med å få på plass et nytt økonomisystem. Fri programvare vurderes 
som en mulig løsning. Tradisjonelt har Kommune-Norge valgt hyllevare, men 
min erfaring tilsier at det uansett blir mye tilpasninger, og da er man også 
veldig systemlåst. Samtidig er det viktig at vi har tilstrekkelig med intern kom-
petanse for eventuelt å kunne videreutvikle fri programvare. 

ole Sverre lund, 
Rådmann Andebu kommune

vår strategi er at vi forholder oss til 
standard hyllevarer og dokumenter-
bare og velprøvde IKT-løsninger. Med 
5200 innbyggere er vi på alle mulige 
måter en liten og sårbar kommune. 
Vi er ikke i stand, verken økonomisk 
eller ressursmessig, til å utvikle og 
implementere egne løsninger. Derfor 
er det viktig for oss å bruke løsninger 
som er prøvd ut og som fungerer som 
de skal. 

toril lahnstein, 
Rådmann Askim kommune

askim kommune eier sammen med 
fem andre kommuner et interkom-
munalt selskap som anskaffer og 
drifter etterspurte IKT-løsninger. Nå 
skal eierkommunene utforme en ny 
strategiplan for felles IKT-løsninger. 
Faktorer som funksjonalitet, kostnad 
og nytteverdi vil sannsynligvis stå 
sentralt for hva slags programvare 
som vil anskaffes fremover. Hvis den 
frie programvaren oppfyller våre 
behov og krav på dette området, så 
regner jeg med at det i høyeste grad 
vil være interessant for kommunene. 

magne orten, 
Kommunalsjef Molde kommune

per i dag bruker vi ikke fri program-
vare i kommunen. Vi er jevnt over 
tilfreds med de IKT-løsningene som 
medarbeiderne våre benytter. Noe 
av det viktigste for kommunen er at 
plattformen er tilpasset brukernes 
spesifikke behov. Det vil også gjelde  
morgendagens løsninger. Til høsten 
skal vi gå i gang med en ny IKT-
strategi plan. I den anledning kan det 
tenkes at fri programvare blir et tema.

→ folk

Hva slags 
strategi 
har din 

kommune 
for fri 

program-
vare?
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friprogSenteret har i 
samarbeid med IKT Norge 
gjennomført en gallup blant 
lokalpolitikere, for å kartlegge 
kjennskap til bruk av ressurser 
på IKT i den enkelte kommune. 
Resultatene viser at nesten 
halvparten er uinteressert i 
IT-budsjettene. Ikke minst 
er fri programvare lite kjent, 
ifølge undersøkelsen. Rundt 75 
prosent av de spurte har mod-
erat til ingen kjennskap til at 
dette er et alternativ. Fire av ti 
vet ikke om kommunen deres 
har vurdert fri programvare og 
laget en IT-strategi.

upopulært. Rundt 52 prosent 
av de spurte sier de har liten 
kjennskap til IT-budsjettenes 
størrelse i sin kommune, men 
er samtidig interessert i dem. 

Derimot er de aller fleste godt 
kjent med for eksempel skole-, 
helse- og omsorgsbudsjettet.

– Jeg er ikke overrasket. 
 Dette viser at politikerne ser 
på IT som ren teknologi, og 
ikke som et strategisk verktøy 
for å få til de gode velferds-
budsjettene, kommenterer  
Heidi Arnesen Austlid, 
 direktør i Friprogsenteret. 

– Hvorfor er ikke lokalpo-
litikerne opptatt av IT som 
strategisk verktøy?

– For en politiker er det an-
takelig enklere å vise interesse 
for nyhetsaktuelle temaer, som 
helse- og utdanningsbudsjet-
tet. Det appellerer til velgernes 
personlige interesser, og egner 
seg derfor bedre til profilering 
for en politiker som gjerne vil 
på gjenvalg. IT gjør ikke det. 

→ StatiStikk

lokalpolitikere flest er lite opptatt av it-budsjettene 
i kommunen, viser en fersk undersøkelse. det innebærer 

at mange går glipp av store ekstrapotter som kan brukes til 
sårt tiltrengte goder. mulighetene er mange hvis 

man bytter til fri programvare.  
tekst ElIzABETH S. lINGjæRDE foto ISTOCk kilde TNS GAlluP

kommunene kan spare store summer på å  
kutte lisenskostnader, men den største fordelen 

er muligheten til å dele og drive gjenbruk.
DIREkTøR I FRIPROGSENTERET, HEIDI ARNESEN AuSTlID

budsjettsluket

10
kun 10 prosent vet 

hvor mye egen kommune 
bruker på lisenser til 

dataprogramvare.

mens 56 prosent 
av politikerne er i 
stor eller svært stor 
grad interessert 
i it-budsjettene i 
kommunen, oppgir 
16 prosent at de har 
svært liten eller liten 
interesse for dette.

mens 36 prosent i 
stor eller svært stor 
grad kjenner it-
budsjettet s størrelse 
i egen kommune, 
oppgir 52 prosent 
at de har liten eller 
svært liten grad 
kjennskap til dette.

56

52
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varme hender. IT interes-
serer oss med andre ord ikke i 
like stor grad som for eksem-
pel sykelønnsordninger og 
helsetilbud. Tvert imot frykter 
mange at IT er «kald teknolo-
gi», som vil erstatte de varme 
hendene i helse- og omsorgs-
sektoren. At pleie personale vil 
erstattes av skjemavelde, og 
at legene vil bruke mer tid på 
å kommunisere med oss over 
nettet, og ikke gjennom med 
den gode samtalen. 

– Dette er synd, for politik-
ken vil ha langt større effekt 
hvis politikerne forstod hvilke 
ressurser de kan frigjøre ved 
å bruke IT på riktig måte, sier 
Austlid og forklarer.

– Det er ikke snakk om å 
erstatte varme hender med 
IT. Tvert imot. Altfor store 
ressurser, både menneskelige 
og økonomiske, forsvinner i 
administrasjon og tungvinte 
rutiner. Med riktige IT-løs-
ninger kan kommunene få 
mer ut av hver krone til å 
frigjøre nettopp flere  
varme hender. 

tar for gitt. Gallupresultatene 
viser at politikerne tar IT-budsjet-
tene for gitt, noe som er hugget i 
stein. Det er de ikke, ifølge Austlid.

– Brukt riktig, vil IT bidra til 
å skape mer velferd. Derfor 
burde IT være med i politiker-
nes strategiske beslutninger.

Men hvordan? IT er jo van-
skelig og krever mye kunnskap. 

– Som politiker trenger du 
ikke å sitte med kunnskapen 
selv. Men du trenger å vite nok 
til å stille de rette spørsmålene. 
Snakk mer med IT-folkene i 
kommunen din. Hver gang det 
foretas nye investeringer og 
kostnader, bør du stille noen 
spørsmål. Er det noen andre 
som har laget denne løsningen 
før, og som kan dele den med 
oss? Eller: Er det andre som 
har samme behov, og som kan 
bli med på et spleiselag? Det er 
lov å stille spørsmål. Politiker-
ne burde forstå at IT er viktig i 
de strategiske diskusjonene.

dele på godene. I dag er det 
ikke bare dårlig kommunika-
sjon mellom IT-avdelingene 

og politikerne, men også kom-
munene imellom.  

– Kommunene burde be-
gynne å snakke mer samme. 
Det er sløsing å foreta de 
samme investeringene 430 
ganger. Som for eksempel når 
man utvikler eller kjøper inn et 
regnskapssystem.  Hvorfor ikke 
dele på ett som alle kan bruke? 
Da sparer man også på drift og 
vedlikehold, sier Austlid. 

Men for å kunne dele, må 
man gå bort fra lisensiert pro-
gramvare. Det er her Friprog-
senteret kommer inn i bildet, 
med sin oppfordring til å alltid 
se etter alternativer til propri-
etær programvare når det skal 
foretas IT-investeringer.  

– Kommunene kan spare 
store summer på å kutte 
lisenskostnader, men den stør-
ste fordelen er muligheten til å 
dele og drive gjenbruk. For å få 
til det, er det bare fri program-
vare som gjelder, avslutter 
Austlid, og oppfordrer kom-
munepolitikere til å ta kontakt 
med Friprogsenteret for mer 
informasjon om hvordan. ←

→ StatiStikk

Som politiker trenger du ikke å sitte med kunnskapen selv. 
men du trenger å vite nok til å stille de rette spørsmålene. 
DIREkTøR I FRIPROGSENTERET, HEIDI ARNESEN AuSTlID

75 prosent, har i 
svært stor eller stor 
grad kjennskap til 
skolebudsjettet, 
helse-og omsorgs-
budsjettets størrelse.

82,4 prosent 
av de spurte 
vet ikke hvor 
mye kommu-
nen bruker 
på lisenser til 
programvare.

44,9 prosent 
har i liten eller 
svært liten 
grad personlig 
kjennskap til 
fri program-
vare.

kun 17 prosent har i 
stor eller svært stor 
grad kjennskap til 
hvor stor andel av 
skole-, helse-og om-
sorgsbudsjettet som 
går med til it.

75
82 45

17

→ fakta

UNIVERSITETET I BERGEN

BERGEN KOMMUNE

JERNBANEVERKET

STATNETT

ICA

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

SKOG OG LANDSKAP

DEPARTEMENTENES SERVICESENTER

ARCTIC COUNCIL

NORD POOL

FORBRUKERRÅDET HØYRE

AVINOR

FORSKNINGSRÅDET

STATISTISK SENTRALBYRÅ
NSB

LYSE ENERGI

LOOP

OSLO KOMMUNENOFIMA
DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT

NRK

MØT OSS PÅ GoOpen 2010

PUBLISERING, SAMHANDLING,  
INFORMASJONSFORVALTNING,  
FAGSYSTEMER, INTEGRASJON
- MED FRI PROGRAMVARE

Bouvet ASA er et ledende, skandinavisk konsulentselskap som leverer utviklings- og rådgivningstjenester innen informasjonsteknologi. Vi leverer et integrert tjenestespekter bestående av 
portaler, systemutvikling, systemintegrasjon, SAP, Business Intelligence, applikasjonsforvaltning og kurs. Bouvet har i overkant av 500 ansatte fordelt på 10 kontorer i Norge og Sverige. 
Vi har et sterkt fellesskap, der vi legger vekt på et supert sosialt miljø, solide faglige utfordringer og en solidarisk vinnerkultur der vi deler kompetanse, arbeid og glede.

Universitetet i Bergen | Bergen kommune | Jernbaneverket |Statnett | ICA | Sør-Trøndelag Fylkeskommune | Norsk institutt for skog og landskap | Departementenes Servicesenter | Arctic Council 
| Nord Pool | Forbrukerrådet | Høyre | Avinor | Forskningsrådet | Statistisk Sentralbyrå | NSB | Lyse Energi | LOOP | Direktoratet for forvaltning og IKT | Nofima | Oslo Kommune | NRK
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→ guide

vil du ha noen gode grunner til å velge fri programvare, finnes det 
en hel meny å velge fra. Her har du noen argumenter du kan bruke 

neste gang it-budsjettet i kommunen skal opp til diskusjon. 
illustrasjon MORTEN MøRlAND 

→ fleksibilitet

med den friheten du får ved 
å velge fri program vare, blir 
du også mer fleksibel. du tar 
selv kontroll over hvilke leve-
randører du vil be om hjelp 
og kan på en svært fleksibel 
måte få forskjellige leveran-
dører til å hjelpe deg med 
ulike leveranser.

gode grunner til å velge 
fri programvare

01

02

→ innovasjon

analyseselskapet gartner 
trekker frem fri programvare 
som en av de sterkeste inno-
vasjonsfaktorene for fremti-
dens it-bransje. produsenter 
av fri programvare kan få 
redusert sine utviklings- og 
markedsføringskostnader, 
mens kundene kan få rask 
tilgang til ny funksjonalitet.
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→ økt konkurranse

ved å ikke binde deg til en be-
stemt leverandør, må leveran-
dørene etterstrebe kvalitet og 
konkurransedyktig pris i sine 
leveranser. dette kan for deg 
som kunde resultere i bedre 
kvalitet på dine it-løsninger, 
til en lavere pris.

→ deling

fri programvare kan du dele med 
andre, dersom du ønsker det.  
Hvis din kommune får utviklet  
et it-system som fri programvare, 
kan den deles med andre komm-
uner.  når man kan dele på ut-
viklingskostnadene, kan det  
bety mindre utgifter.

→ guide

→ leverandøruavhengighet

med fri programvare binder 
du deg ikke opp til en bestemt 
leverandør, men du må forsikre 
deg om at eventuelle tjeneste-
avtaler du inngår med leveran-
dører ikke binder deg til dem. 
på denne måten blir du reelt 
leverandøruavhengig og oppnår 
økt konkurranse blant aktørene 
som skal levere til deg, hvilket 
både kan bedre pris og kvalitet 
på leveransene.

→ Selvkontroll

med fri programvare har du 
fullt innsyn i programvaren 
du benytter. dette sikrer deg 
fri tilgang til å studere hvor-
dan programvaren fungerer, 
slik at du kan se hva den gjør 
og ikke gjør. for bedrifter og 
organisasjoner med fokus 
på sikkerhet, er dette er 
svært viktig argument.

03 05

04 06
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→ guide

← frihet

fri programvare legger ingen 
begrensninger på hvordan 
du skal benytte programva-
ren du gjør deg avhengig av. 
du bestemmer selv til hvil-
ket formål du skal benytte 
programvaren, hvor mange 
datamaskiner du skal instal-
lere den på eller hvilke leve-
randører som skal hjelpe deg 
dersom du trenger bistand.

→ gjenbruk

ved å gjenbruke it-
løsninger sparer du 
penger. for en kom-
mune kan dette utgjø-
re betydelig summer 
skattepenger hvert 
år, skattepenger som 
kan benyttes til andre 
formål i kommunen.

07

08
Påmeldingsfrist: 1. april - www.goopen.no

FRIHET ELLER
LØNNSOMHET?

JA TAKK, BEGGE DELER!

2010

På GoOpen 2010 får du høre hvorfor store nasjonale aktører har tatt i bruk fri programvare i sine 
virksomhetskritiske IT-løsninger og hvordan dette har medført bedre kontroll og lønnsomhet. 

Du får kunnskap om satsingen til NAV, NSB, Statsbygg, Pensjonskassen, Asker kommune, Bergen 
kommune, BBS, Norwegian, Euronics, A-pressen og Aspiro. I tillegg kommer IT-minister Rigmor Aasrud 

og Martin Buhr fra Amazon, pluss mange fl ere.

Tid og sted:Du møter bl.a:

Når: 19.-20. april 2010
Hvor: Latter, Aker Brygge
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GoOpen er en konferanse som sprer kunnskap om og trygghet for bruk av fri programvare i off entlige og private virksomheter. 
Programmet er skreddersydd for ulike målgrupper, og skal gi alle deltagere kunnskap om fri programvare, gode metoder og 

eksempler som kan tas med i egen virksomhet.

Rigmor Asrud
IT-minister

Martin Buhr
Amazon

Haakon Wium Lie
Opera Software



18 | Smart | www.friprog.no

→ Samfunnsøkonomisk

ved å dele og gjenbruke it-løs-
ninger sparer man penger. når 
offentlig sektor som kommuner, 
fylkeskommuner og statlige etater 
deler og gjenbruker it-løsninger 
vil man oppnå samfunnsøkono-
miske gevinster.

→ tidsuavhengig

lukket programvare — fri 
 programvares motstykke —  krever 
ofte at du oppgraderer til nye 
 versjoner straks de foreligger. 
Hvis ikke får du ikke tilgang til 
bistand fra leverandøren. med 
fri programvare oppgraderer 
du  dersom det passer deg, og du 
 velger selv hvilken  leverandør  
du vil be om bistand.

09

10

→ guide

 

Know IT i Norge er et teknologi- og produktuavhengig konsulentselskap med spisskompetanse innen 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Selskapet har drøyt 120 konsulenter og er representert i 
Oslo, Sandnes, Arendal og Kristiansand. 

Know IT er et kompetansesenter for bruk av fri programvare-teknologi, bruk av åpne standarder og 
gjennomføringsmodeller for utvikling, distribusjon og kundefellesskap for fri programvare. 

 www.knowit.no 



endelig fri!

→ tema: aSker kommune

aldri mer tvang.
asker-ordfører lene Conradi 
vil ut av avtalene som binder 
kommunen til dyre lisenser. 
nå leder asker et prosjekt 
der åtte kommuner og to 
 fylkeskommuner skal over 
til fri programvare. →

tekst YVONNE DYBwAD  foto HANS FREDRIk ASBjøRNSEN
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med en klart definert IKT-strategi i ryg-
gen, kan ordfører Lene Conradi fornøyd konsta-
tere at Asker sitter i førersetet når Kommune-
Norge nå forsiktig begynner å snuse på åpne 
løsninger og fri programvare i stor skala. 

velger sin egen vei. Asker kommune leder pro-
sjektet «ODF – Og Det Fungerer!». Prosjektet 
startet høsten 2009, og skal ende opp med at til 
sammen åtte kommuner og to fylkeskommuner 
kan ta i bruk åpne standarder og fri programvare 
innen sommeren 2011. 

I tillegg har Asker klare mål for sin egen IKT-
satsing. Kommunens eksisterende IKT-strategi 
for perioden 2006-2009 fastslår at Asker ønsker 
å støtte bruken av åpne standarder. Den nye 
strategien fram mot 2015 ligger an til å bli enda 
mer konkret. 

– Hovedessensen i strategien er å se på IKT 
som en viktig driver for effektivisering av of-
fentlig sektor, slik at vi får mer for pengene. Vi 
har allerede vedtatt at kommunen skal benytte 
OpenOffice som kontorstøttepakke, sier ordfører 
i Asker kommune, Lene Conradi. 

Hun synes at åpne standarder er fleksible og bra. 
– Ved å ta i bruk åpne standarder blir vi kvitt 

mange IKT-tekniske begrensninger. Vi blir kvitt 
tvangs trøya, sier hun. 

Når kommunen etter hvert innbyr til nye IKT-

konkurranser, vil det være et grunnleggende krav 
at løsningene støtter opp under åpne standarder. 

– På den måten kan vi, på selvstendig grunnlag, 
styre vår vei videre innen IKT, sier Conradi. 

langsiktig arbeid. Ifølge Lene Conradi er den 
høye prisen på MS Office en sterkt medvirkende 
faktor til at Asker kommune valgte å satse på 
åpne standarder. 

– Hittil har Microsofts tilnærmede monopol-
situasjon i «Office-markedet» gjort det vanskelig 
å velge andre alternativer. Vår agenda har vært 
å få IKT-leverandørene til å jobbe med åpne 
standarder, forteller hun. 

Dette arbeidet har vært langsiktig og krevende, 
men for Asker kommune er resultatet avgjørende. 

– Vi er avhengige av spesialistenes kompetanse 
for å sikre at de åpne standardene fungerer tett 
og godt med våre eksisterende fagsystemer, 
understreker ordføreren. 

Leverandørene er sakte, men sikkert på vei mot 
å opparbeide seg den nødvendige kompetansen. 

– De er faktisk nødt til det. Alternativet er at 
vi velger ikke å samarbeide med dem, sier Lene 
Conradi bestemt. 

Asker kommune har ikke hatt noe problem 
med å komme seg ut av eksisterende avtaler.  

– På Office-siden er det relativt greit å avslutte 
samarbeidet. Enten benytter man Office,  eller  

→ tema: aSker kommune

asker-ordfører 
lene Conradi tror 
fri programvare er 
framtiden – både 
offentlig og privat.

ved å ta i bruk åpne standarder 
blir vi kvitt tvangstrøya.

ORDFøRER I ASkER, lENE CONRADI
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→ tema: aSker kommune

vi ønsker å synliggjøre at det nå finnes 
alternativer som fungerer innenfor hele 

det kommunale tjenesteområdet.
ORDFøRER I ASkER, lENE CONRADI

så gjør man det ikke. Det som er viktig på 
avtalesiden, er å legge inn standardkrav om 
at IKT-løsninger må støtte åpne standarder i 
alle framtidige IKT-konkurranseinnbydelser, 
 opplyser Lene Conradi.
 
ikke noe problem. Gjennom ODF-prosjektet hå-
per Asker kommune å vise det offentlige Norge at 
overgangen til åpne løsninger ikke er noe problem. 

– Vi ønsker å synliggjøre at det nå finnes alterna-
tiver som fungerer innenfor hele det kommunale 
tjenesteområdet, sier Lene Conradi entusiastisk. 

– Nå går vi foran, og det innebærer mye arbeid. 
Vi må bruke relativt mye ressurser og fokus 
på prosjektet. Isolert sett ville det være mer 
behagelig å betale for en ny versjon av MS Office, 
forteller ordføreren.

Hun understreker at det samtidig er en 
 spennende og lærerik prosess. 

– Underveis blir alt arbeidet dokumentert.  
Og all dokumentasjonen blir gjort tilgjengelig for 
andre kommuner, i tråd med god gjenbruks- og 
delingskultur, smiler Conradi. 

Over tid håper og tror hun at overgangen vil 
resultere i reduserte IKT-kostnader, både for 
Asker kommune og det offentlige Norge forøvrig. 

– Asker kommune vil i første omgang spare 
3-4 millioner kroner, som er prisen vi måtte 
betalt for siste versjon av kontorpakken vår. 
Samtidig sparer vi cirka 500 000 kroner i årlige 
lisenser for skolene, forteller hun  

deler på oppgavene. Noen vil kanskje tro at 
det kreves en stor og rik kommune for å ta et 
tilsvarende IKT-løft. Men ifølge ordfører Lene 
Conradi er god økonomi ingen forutsetning. 

– Flere mindre kommuner eller regioner er med 
i prosjektet. Vi deler på oppgavene, og dermed på 
utgiftene. En kommune tester OpenOffice mot 
Agresso, andre kommuner tester andre funk-

vi deler på oppgavene, 
og dermed på utgiftene.
ORDFøRER I ASkER, lENE CONRADI
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→ kongSberg kommune

vil ha åpne løsninger  
som offentlig standard
de siste årene har openoffice Calc og openoffice 
 Writer vært jørn Hagens viktigste arbeidsverktøy.  

jørn Hagen sitter i økonomiav-
delingen i Kongsberg kommune, 
og har ansvar for å koordinere 
kommunens budsjettarbeid. Etter 
flere år med Microsoft og Lotus er 
kommunen nå i full gang med å 
bruke fri programvare.
– Fordelen med åpne standarder er at de kan ta imot 

andre filversjoner, og det er lett å lagre dokumentene 
i riktig versjon før vi sender dem til andre som bruker 
andre standarder, sier Jørn Hagen. 

Han lagrer ofte filer som PDF før de sendes til andre.
– Noen ganger glemmer man å lagre dokumenter i 

.doc-format, og da kan det være vanskelig å åpne for 
mottakeren. Men som oftest sender vi ut rene informa-
sjonsskriv, og da låser vi dem gjerne i PDF-format. Da 
er det aldri noe problem for mottakeren. Men det aller 
enkleste ville vært om alle hadde lik programvare. Min 
mening er at åpne standarder bør være hovedløsnin-
gen til både stat og kommune. 

 
→ møre og romSdal 

friprog-frelst rektor
etter at rektor jan ove løken ved Sunndal vidaregå-
ande skule på Sunndalsøra tok i bruk fri programvare, 
har han aldri sett seg tilbake.  

– jeg har ansvar for å oppdatere 
skolens nettside. Den er laget i 
fri programvare, og oppdaterings-
verktøyet er lett å bruke, sier Jan 
Ove Løken. I arbeidshverdagen 
han brukt OpenOffice i fem år. 
– OpenOffice er mer enn godt 

nok til mitt behov. Dessverre må vi bruke Windows 
7.0 som operativsystem, blant annet fordi saks- og 
arkivsystemet vårt krever Internet Explorer. Men Møre 
og Romsdal fylke jobber nå for å få åpne løsninger hele 
veien. Privat har jeg installert Linux på maskinen, det 
fungerer veldig bra. Maskinen jobber  mye raskere enn 
før, forteller Jan Ove Løken. 

→ malangen 

fri programvare ga flere maskiner
etter at Sand skole i malangen innførte Skolelinux for 
cirka fem år siden, har de fått anledning til å holde 
stor maskintetthet blant elevene. 

– Skolelinux kan benyttes på 
maskinvare som ville vært for 
liten for Microsoft-programvare, 
forklarer skolens datavaktmester 
Roy-Arne Myhre. 

Lærerne ved skolen bruker fri 
programvare på maskinene, men 
må foreløpig beholde Windows som operativsystem. 
Elevene, derimot, har full pakke. 
– Deres maskiner har Skolelinux som operativsystem 

med fri programvare, og de har tatt det i bruk uten 
problem, forteller Myhre. 

Sånn gjør vi det HoS oSS:

prosjektet gjennomføres i et sam-
arbeid mellom Asker kommune, 
åtte andre kommuner og Akershus  
fylkeskommune. I løpet av 
prosjekt perioden skal standardfor-
matet implementeres i minst en 
kommune, hvor kontorstøtteverk-
tøyet OpenOffice er integrert med 
aktuelle fagsystemer. Prosjektet 
har fått prosjekttilskudd fra til-
skuddsordningen Digital fornying 
i kommunene. 

deler erfaringene. – ODF-
prosjektet er praktisk orientert, 
og det er lagt vekt på samarbeid 
og kompetansedeling på tvers av 
forvaltningsnivåer, organisasjons-
størrelse og geografi. Tanken er 
at «fungerer det hos oss, bør det 
fungere hos dere også», forteller 
IKT-sjef Ole-Kristian Tangen i 
Asker kommune.  

Underveis blir arbeidet grundig 
dokumentert, slik at andre offent-
lige instanser kan benytte resultatet 
i egne prosjekter. Denne dokumen-
tasjonen vil bli publisert på den 
offentlige prosjektportalen som er i 
ferd med å bli etablert i regi av DIFI.

må tenke nytt.
– Noe av det viktigste som er 
ventet ut av prosjektet er at IKT-
leverandørene presses til å ha åpne 
standarder som en naturlig del av 
sitt tilbud, slik at de kan bidra til at 
for eksempel OpenOffice fungerer 
sømløst med de offentlige fagsyste-
mene, sier Ole-Kristian Tangen. 

Han påpeker at dette kommer både 
innbyggere og næringsliv til gode. 

– Åpne standarder handler om 
å demokratisere informasjon, 
fastslår han.

→ og det fungerer! 
odf-prosjektet skal kartlegge 
og fjerne hindringer for praktisk 
bruk av åpne standarder (odf) 
og fri kontorprogramvare.

→ tema: aSker kommune

sjoner. Sammen bidrar vi til en gjennomtestet 
og velfungerende løsning. Et av hovedmålene er 
nettopp at dette skal bli løsninger som mindre 
kommuner fritt skal kunne ta i bruk, sier hun.  

«Se til Asker», vil kanskje Kommune-Norge si 
de nærmeste årene, når åpne standarder og fri 
programvare presser seg fram som eneste logiske 
løsning. Ordfører Lene Conradi fastslår at alle 
har noe å lære av hverandre, men på oppfordring 
skryter hun gjerne litt ekstra av hjemkommunen. 

– Hvis vi har noe å lære bort innen IKT, tror jeg 
det må bli dette: Vi har flinke fagfolk. Med dem 
på laget har vi gjort tydelige veivalg, utarbeidet 
en gjennomtenkt IKT-strategi og jobbet syste-
matisk for å innfri føringene som er lagt i den. 
Det fine med en god strategi, er at man vet hvor 
man skal, sier Conradi.
 
kommunene kjøper hyllevare. Innføringen av 
fri programvare har hittil gått i krabbegir. Asker 
er en av kommunene i Norge som har satset 
størst og mest helhetlig på dette. Lene Conradi 
tror ikke tregheten handler om manglende 
kunnskap hos de folkevalgte. Hun tror heller det 
handler om at Kommune-Norge primært har 
kjøpt «hyllevare» fra IKT-leverandører, som har 
sørget for vedlikehold av programvaren gjennom 
vedlikeholdsavtaler med kommunene. 

Ordføreren påpeker at fri programvare krever 
andre forretningsmodeller. 

– For eksempel sikres OpenOffice videreutvik-
ling gjennom en blanding av et globalt spleiselag/
donasjoner og frivillig innstas. Forskjellen på MS 
Office og OpenOffice er at vi som kommune ikke 
lenger trenger å betale for oppdateringene. Det vi 
nå trenger hjelp til, er å få OpenOffice til å jobbe 
sømløst sammen med de store, tunge fagsyste-
mene våre. Ved hjelp av ODF-prosjektet når vi det 
målet i løpet av et par års tid, fastslår Lene Conradi.

Hun er overbevist om at kommunen er på rett vei.
– Jeg tror fri programvare er framtiden – både 

offentlig og privat. I kommunal sektor er vi 430 
kommuner som i store trekk jobber med det 
samme og leverer de samme tjenestene. Hvis 
delingskulturen innen fri programvare ikke 
passer for oss, hvem passer den for da, spør Lene 
Conradi med et smil. ←

åpne standarder handler om å 
demokratisere informasjon

IKT-sjef I asKer, Ole-KrIsTIan Tangen

tanken er at 
 «fungerer det hos  

oss, bør det fungere 
hos dere også»
IkT-SjEF I ASkER, OlE-kRISTIAN TANGEN

åpne standarder handler 
om å demokratisere 
informasjon, sier ikt-sjef 
ole-kristian tangen i 
asker kommune.
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alta kommune har inntatt en offensiv holdning 
i sin satsing på gode elektroniske løsninger, og har 
startet på arbeidet som skal lede fram mot at Alta 
blir en e-kommune i 2013. Som et ledd i arbeidet 
har kommunen tatt i bruk åpne standarder og fri 
programvare. Her forteller assisterende rådmann 
Målfrid Kristoffersen om overgangen. 

Hvorfor fri programvare?
– Vi har vanlig Microsoft-programvare og betaler 
våre lisenser. Da vi ønsket å gi bedre service og 
oppfølging til dem som bruker kommunale IKT-
tjenester, foreslo IKT-avdelingen at vi kunne 
prøve fri programvare. Nå har vi tatt det i bruk 
på noen få områder, og vi vurderer løpende om vi 
skal ta det i bruk på nye områder.
 
Hvilke kriterier ble lagt størst vekt  
på i valg av fri programvare?

– Det viktigste for oss er at vi har løsninger som 
fungerer godt, som er lønnsomme for kommu-
nen og funksjonelle for brukerne.

Hvordan har fri programvare påvirket 
 organisasjonen?

– Den viktigste forandringen, sett fra et bruker-
ståsted, er at vi sparer ressurser fordi vi bruker 
mindre tid på brukerstøtte.
 
Hvordan har fri programvare påvirket  
de ansattes hverdag?

– Per i dag merker jeg som bruker ingen forskjell. 
Både brukerstøtten og mailen ser ut akkurat 

it-avdelingen har mer tid til utvikling. og de ansatte kan fokusere 
på å gjøre jobben sin, i stedet for å bruke tid på problemer med datamaskiner 

og nettverk. det er resultatet etter at alta kommune 
har tatt i bruk fri programvare.

tekst YVONNE DYBwAD  foto AlTAPOSTEN 

tid til overs

→ fakta

Støtter it-driften

Alta kommune har tatt i bruk fri 
programvare for å støtte opp 
om hvordan IT-driftstjenester 
produseres. Brukerne berøres 
ikke nevneverdig. Fri program-
vare benyttes som løsning 
for kommunens Helpdesk, 
IT-infrastruktur, IT-overvåking av 
servere med mer.
Alta kommune er nå i ferd med 
å innføre ITIl (IT Infrastructure  
library), støttet av fri  
 programvare. 

kontroll og  
kvalitet med itil

For mange virksomheter vil 
det ikke være mulig å ta en 
strategisk beslutning om å bruke 
fri programvare uten et kvalitets-
system. ITIl (IT Infrastructure 
library) er et rammeverk for 
kvalitetssikring av leveranse, drift 
og support innen IT. ITIl gir et 
solid fundament for å ta i bruk 
fri programvare, og sørger for at 
den når bedriftens kvalitetsmål. 
I 2005 ble ITIl formalisert som 
standarden ISO 20000.

→ tema: alta kommune

→ målfrid kristoffersen
Assisterende rådmann i Alta kommunet

som før – og fungerer som normalt for meg. Om 
noe, har brukerstøtten blitt mye bedre, fordi 
programvaren nå logger hele hendelsesløpet og 
gir oss tilbakemelding med referansenummer. 
Dermed kan alle til enhver tid følge saken og vite 
hva som har skjedd tidligere. For min del sparer 
jeg enormt med tid på dette!
 
Har overgangen vært lettere eller vanskeligere 
enn ventet?

– For meg som sluttbruker har overgangen gått 
helt smertefritt. Jeg har bare registrert at jeg har 
fått en ny tjeneste som er veldig brukervennlig.
 
Har prosjektet krevd ekstra bevilgninger? 

– Nei, vi har løst det innenfor de eksisterende 
økonomiske rammene.
 
Har alta kommunes it-tjenester blitt bedre?

– Organisasjonen som helhet har stor fordel av 
den forbedrende brukerstøtten. Men den største 
revolusjonen ligger i IT-avdelingen. De har fått 
en enklere hverdag fordi vi har etablert full over-
våkning av alle datasystemer. Det gir dem mer 
tid til utviklingsarbeid.
 
drar dere nytte av andres erfaringer?

– Nei, dessverre! Jeg skulle ønske at Kommune-
Norge kunne samles om noen felles løsninger 
innen fri programvare og åpne standarder. Det 
som fungerer godt for oss, vil mest sannsynlig 
fungere godt også for andre. Alle trenger kanskje 
ikke å teste det samme – samtidig? ←
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sakte, men sikkert bytter nsB ut stadig flere av sine kommersielle data-
systemer med fri programvare. det sparer dem for mye penger. 

tekst ElIzABETH S. lINGjæRDE foto lARS PETTER PETTERSEN

færre grenseri virkeligheten kjører vi alle rundt 
med unødvendig mye jern, og det 

gjør vi nok også elektronisk.
IkT-DIREkTøR I NSB jAN CHRISTIANSEN

→ tema: økonomi
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med over 6000 anSatte, og nesten like 
mange PC-er, sier det seg selv at NSB sitter med 
store datakostnader. − Vi har en policy om at fri 
programvare alltid skal vurderes der det er et 
likeverdig tilbud til lisensiert vare, sier IKT-
direktør i NSB Jan Christiansen.

mye jern. Togbransjen er ikke helt som andre 
bransjer. De er lite kommersielle, fordi hvert land 
har statlige eierskap i sine tog. Kanskje derfor støter 
ikke bare togene, men også de reisende, på unød-
vendige hindringer straks de skal krysse en grense. 

− I dag er det slik at vi sitter i hvert vårt land uten 
særlig kontakt med hverandre, verken i virke-
ligheten eller elektronisk. For de reisende betyr 
det mangel på informasjon om hvor og hvordan 
man kjøper billetter utenfor deres eget land. For 
lokomotivene, som skal krysse flere landegrenser, 
betyr det å måtte kjøre med opptil fem forskjel-
lige lokmotorer, fordi hvert land har sitt særegne 
strømnett og frekvens, forklarer Christiansen.

− I virkeligheten kjører vi alle rundt med unød-
vendig mye jern, og det gjør vi nok også elektro-
nisk, innrømmer han.

nesten monopol. NSBs samlede IKT-park består 
dels av hyllevare, dels av egenutviklet vare. Forelø-
pig utgjør fri programvare en liten del. Det skyldes 
konsernets størrelse og mange PC-brukere. 

– Vi har 6000 ansatte, hvorav mange vil ha be-
hov for full opplæring og support ved den minste 
endring, sier Christiansen. 

– Dette gjelder spesielt for programvare for 
«kontorbruk». For tyngre systemer har vi større 
frihet. Det er imidlertid ikke til å komme fra at 
Microsoft har en tyngde på gjeldende standarder. 
For eksempel er all dokumentbehandling, reg-
neark og arkiveringssystemer i Microsoft kjente 
formater for både oss og alle vi kommuniserer 
med, sier han, men innrømmer at det politisk og 
etisk ikke er bra at én leverandør har tilnærmet 
monopol på levering til en statseid bedrift

 − Det vil bli bedre når de som bruker PC-
ene blir fortrolig med et større mangfold. Jeg 
tenker spesielt på økonomisystemer, lønns- og 
personal systemer og så videre. Der skulle jeg 
gjerne sett et større tilbud og et mer modent 

marked for fri programvare, sukker han, med 
tanke på de årlige lisenskostandene som tynger 
statsbedriften. Ifølge Microsoft utgjør det ca ti 
kroner dagen, omtrent som en kaffekopp. For 
NSB blir det mange slike kaffekopp-kostnader; 
cirka seks millioner kroner i året. Med fri pro-
gramvare slipper man helt unna lisensene. 

– Hva vi bruker på kaffe i tillegg, tør jeg ikke 
tenke på engang, ler Christensen. 

lei av å leie. Men under det vanlige bruker-
nivået befinner det seg en rekke programmer 
som bare de IT-kyndige i den store bedriften  har 
noen befatning med. Dette kalles mellomvare-
laget, og er det skjulte maskineriet i NSBs 
enorme datasystemer, slik lokomotivets 
 strømforsyning og motor er for de reisende.  

− På dette nivået er det ikke bare bedre kvalitet, 
men mer økonomi i support- og vedlikeholdsav-
talene, sier Christensen og forklarer: − Ved kjøp 
av lisensiert vare følger det med supportavtaler, 
som man betaler rundt 20 prosent ekstra for. Men 
jeg stiller meg av og til spørsmålet hva disse sup-
portavtalene egentlig er verdt i praksis. De er som 
leieavtaler, det er vanskelig å se hva du får igjen 
for dem. Man trenger support på fri programvare 
også, men da kjøper vi bare konsulenttimer ved 
behov. Da ser vi også bedre hva pengene går til. 

litt idealisme. Ved bruk av fri programvare 
oppstår ofte behov for spisskompetanse, som 
enten finnes på nettet, eller man ansetter egne 
utviklere som deltar i de ulike programmenes 
nettsamfunn.

− Vi må være villige til å investere tid og penger 
i å utvikle kompetansen på fri programvare i 
konsernet, men ser på sikt det likevel blir lavere 
kostnader og bedre kvalitet i et større perspektiv. 
Det ligger også et islett av idealisme her som jeg 
liker. Har man egne utviklere som deltar aktivt 
i nettets miljøer for fri programvaresupport, 
finansierer vi at de kanskje bruker 15 prosent av 
sin tid på dette. Likevel blir summen lavere for 
oss enn ved kjøp av kommersiell vare. Dessuten 
har nok det internasjonale togmarkedet godt av 
å endelige samarbeide mer, ved å utveksle kunn-
skap og erfaringer på alle nivåer, avslutter han. ←

vi må være villige til å 
investere tid og penger i å 
utvikle kompetansen på 
fri programvare. 
IkT-DIREkTøR I NSB jAN CHRISTIANSEN

→ tema: økonomi

det ligger også et islett av idealisme her som jeg liker. 
IkT-DIREkTøR I NSB jAN CHRISTIANSEN
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– det fine med fri programvare er at man 
kan samarbeide med andre miljøer om å utvikle 
programmer som er skreddersydd til dine behov, 
sier prosjektleder for IT-avdelingen til Helse 
Nord, Tor André Skjelbakken. De har i samar-
beid med Uppsala Clinical Center of Research 
(UCCR) utviklet et kvalitetssikringsverktøy for 
all sykdomsbehandling.

Mens lisensiert programvare kan sammenlig-
nes med et ferdighus, er fri programvare basert 
på såkalte åpne kildekoder. Det betyr at man selv 
kan ta fra hverandre og endre programmet etter 
behov, fordi man har innsyn i hvordan program-
met er bygget opp. Det er akkurat det Helse Nord 
har gjort. 

Programmet de har utviklet på denne måten 
kalles OpenReg, og er først utviklet av Uppsala 
Clinical Center of Research (UCCR). Helse Nord 
har sendt egne folk til Uppsala for å læres opp i 
det avanserte programmet, som de så har vide-
reutviklet og tilpasset eget behov. Og de er svært 
stolte av resultatet. 

alt på ett sted. Få vitenskaper driver mer intens 
forskning og utvikling enn legevitenskapen. Det 
er en bransje som gjerne kaller kunnskap for 
ferskvare. For hvert nye sykdomstilfelle kan det 
dukke opp uventede virkninger og bivirkninger 
av behandlingen. I tillegg utvikles det hele tiden 
nye medikamenter, og de skal også testes ut og 
resultater rapporteres inn i ulike helseregistre.

Det finnes i dag nærmere 20 nasjonale kvali-
tetsregistre i Norge. De fleste av disse registrene 

er isolerte løsninger som ikke har tatt hensyn til 
hva som finnes av liknende IT-systemer i helse-
vesenet. Dette har flere uheldige konsekvenser, 
knyttet til alt fra personvern til mangelfull kunn-
skapsoverføring og –deling. Med programmet 
som Helse Nord har utviklet, kan forskere og 
helsepersonell for første gang samle all informa-
sjon om sykdomsbehandling på ett sted, ved 
hjelp av programmet som samordner alle regis-
trene. Nå kan en lege eller forsker i Kristiansand 
lett taste seg frem til relevant informasjon om 
andre legers erfaringer med en behandlingsme-
tode han selv vurderer å ta i bruk. Etterpå kan 
han selv legge inn data. 

– Et av de største utfordringene våre utviklerne 
har hatt, er å få systemet til å samkjøre informa-
sjon fra opptil 1500 sertifiserte brukere simul-
tant. Det har vi klart. Resultatet er at kvalitetsik-
ringen av all behandling blir mye bedre, sier en 
stolt Skjelbakken. 

fritt, men ikke lett. Skjelbakken innrømmer 
gjerne at utviklingen av superprogrammet har 
vært både ressurs- og tidkrevende. 

– For utviklerne våre var det vanskelig å sette 
seg inn i systemet, så konklusjonen er at fritt 
ikke er det samme som lett, sier Skjelbakken, 
som likevel mener det var verdt egeninnsatsen. 

– Nå kan vi utnytte OpenReg slik vi ønsker, i 
tillegg til at det er til fritt bruk for alle sykehus i 
Norge. Vi er veldig stolte av hva vi har fått til, for 
dette er et program som redder liv når alt kom-
mer til alt, avslutter Skjelbakken.  ←

redder liv 
(og sparer  millioner)

Helse nord har, sammen med et forskningsmiljø i uppsala, 
 utviklet fri programvare som redder liv. 

tekst ElIzABETH S. lINGjæRDE  foto ISTOCk

→ tema: HelSe nord

fakta

Helse nord omfatter Helse Finn-
mark, UNN (Universitetssykehuset 
Nord-Norge), Nordlandssykehuset, 
Helgelandssykehuset og Sykehus-
apotek Nord. Til sammen bruker 
disse datasystemer på 500 servere. 
Helse Nord har om lag 12 500 PC-
brukere og et årlig IT-budsjett på 
over 150 millioner kroner. Da er ikke 
lisenskostnadene medregnet.

nå kan en lege eller forsker i kristiansand lett 
taste seg frem til relevant informasjon om andre 
legers erfaringer med en behandlingsmetode  
han selv vurderer å ta i bruk.
PROSjEkTlEDER FOR IT-AVDElINGEN TIl HElSE NORD, TOR ANDRé SkjElBAkkEN
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it-ridderen
it-ministeren ser gjerne at det offentlige norge  

tar i bruk fri programvare i større grad.  
bare hindrene blir fjernet først.

tekst ElIzABETH S. lINGjæRDE foto lARS PETTER PETTERSEN

rigmor aasrud er vår nye 
it-minister, men mer kor-
rekt er hun fornyings- og 
administrasjonsminister 
med ansvar for fornying av 
offentlig sektor, forvaltnin-
gen, statens arbeidsgiver-
politikk, konkurransefor-
hold og ikt. 

→ intervju

→ rigmor aaSrud 

allerede som 23-åring ble hun valgt inn i kommunestyret sin hjemkommune gran i opp-
land, der hun virket som ord fører i perioden 1995-2005. fra ordførerposten ble hun valgt 
inn i regjeringen som statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet i 2005. innimellom 
har hun skaffet seg bedriftsøkonomisk utdannelse ved bi, styrelederverv i Hadeland energi, 
administrasjonserfaring fra Hertz bilutleie, og it-erfaring fra aas data, for å nevne noe. 

Hvorfor finnes det en egen 
it-minister, rigmor aasrud?
Begrunnelsen er behovet for 
koordinering av offentlige 
IT-investeringer og ikke minst 
behovet for en helhetlig tanke-
gang for hvordan det offentlige 
skal utvikle og bruke IKT. 
Først og fremst handler det 
om å samordne inve steringer 
på IKT-området, slik at det 
offentlige får mest mulig for 
pengene vi investerer. Vi tren-
ger ikke finne opp hjulet på 
nytt hele tiden! For det andre 
handler det om å oppnå økt 
grad av samhandling  mellom 
sektorer i det offentlige som 
tidligere har jobbet veldig 
adskilt.

Hvilken rolle tror du bruk 
av åpne standarder og fri 
programvare vil spille i 
forhold til det?
Regjeringen er opptatt av at 
forvaltningen skal være åpen 
og inkluderende. Tradisjo nelt 
tenker man da på prinsipper 
som gjennomsiktighet, demo-
krati og rettssikkerhet. Men 
åpenhet er også å bruke åpne 
standarder.

Hvorfor bør kommune-nor-
ge ta i bruk fri programvare 
i større grad?
Vi har 430 kommuner som 
hver tilbyr mange av de 
samme tjenestene til sine 
innbyggere. Derfor er elektro-
niske løsninger som både kan 
gjenbrukes og som fungerer 
på tvers av plattformer, noe vi 
bør strebe etter. Dette rimer 

godt med fri programvare. 
Spesielt innenfor kommunal 
sektor kan det være gevinster 
å hente på denne måten, fordi 
alle kommuner i hovedsak skal 
tilby samme tjenester til sine 
innbyggere

Hva er de største hindrene 
for bruk av fri programvare?
Mangel på kompetanse er et 
stort hinder for å ta i bruk 
fri programvare. Det er ikke 

gitt at små kommuner landet 
rundt er best tjent med fri pro-
gramvare, så lenge man ikke 
vet hva man skal bestille. Sam-
tidig må det også finnes leve-
randører som tilbyr løsninger 
basert på fri programvare. Vi 
så nylig at Bergen kommune 
måtte gå for en proprietær løs-
ning fordi ingen leverandører 
leverte fri programvare.

bruker du selv fri 
 programvare?
Selv har jeg PC fra departe-
mentet og bruker derfor de 
samme program mene som 
resten av FAD. Men datteren 
min er linuxbruker og har tatt i 
bruk OpenOffice. Fri program-
vare er spennende, og jeg ser 
ikke bort fra at jeg kommer til 

å stifte bekjentskap med flere 
slike programmer etter hvert.

når skal fad ta i bruk fri 
programvare?
Når vi i FAD skulle ha ny 
løsning for elektroniske 
reiseregninger, fikk vi utviklet 
en løsning basert på fri pro-
gramvare. Kildekoden er også 
tilgjengeliggjort som åpen 
kildekode. Det er noe vi skal 
vurdere med nye løsninger 
i fremtiden også. Det ligger 
nok lenger frem i tid at også 
fagsystemer og kontorstøt-
tesystemer kan byttes ut 
med fri programvare, både 
på grunn av leverandørbin-
dinger og samhandlingspro-
blemer. Men det er et tema 
vi er opptatt av. Derfor har 
Friprogsenteret fått to mil-
lioner kroner i støtte til et 
prosjekt om nettopp integra-
sjon mellom OpenOffice og 
fagsystemer i det offentlige. 
Vi har nettopp mottatt slutt-
rapporten fra det prosjektet, 
og det blir spennende å høre 
konklusjonene.

Hva er de største utfordrin-
gene fremover?
De er knyttet til effektivisering, 
mangel på arbeidskraft, og 
etter hvert fallende oljeinn-
tekter og økte trygdeutgifter. 
Dette er en utfordring for hele 
samfunnet, men IT-løsninger 
vil ha en særlig viktig rolle i 
dette arbeidet. En stor utfor-
dring for meg som IT-minister 
er det å få til strategisk tenking 
på tvers av sektorer. Det er 

vanskelig, for det innebærer i 
mange tilfeller at gevinsten til-
faller andre enn dem som har 
hatt kostnaden. Sam ordning 
er en annen kjempeutfor-
dring, sett i lys av friheten 
hver enkelt virksomhet har 
til selv å bestemme hvilke 
løsninger man ønsker på 
IT-området. Koblingen mot 
kommunesektoren på dette 
området er kanskje spesielt 
utfordrende, men også noe 
jeg ser spesielt frem til å 
jobbe med.

Hva er øverst på dags-
ordenen?
Svært mye! Jeg vil likevel 
trekke fram arbeidet med 
elektronisk ID og elektronisk 
faktura, som kommer til å 
gjøre det mulig å spare mye 
penger, og mye tid. eID er 
dessuten en forutsetning 
for at vi skal få mange flere 
offentlige elektroniske tjenes-
ter. Det er også viktig å få på 
plass referansekatalogens 
nye versjon, som et av mange 
komponenter i å få til sam-
handling. Dessuten jobber 
jeg med flere prosjekter for å 
få inn mer kunnskap om hva 
innbyggerne trenger og hvor 
skoen trykker

til slutt, hva er dine visjoner 
for it i det  offentlige norge?
Jeg ønsker at det offentlige 
skal bruke IT mer målrettet 
for å skape mer velferd og 
mindre administrasjon gjen-
nom gode, brukervennlige 
elektroniske tjenester! ←

vi trenger 
ikke finne opp 
hjulet på nytt 
hele tiden! 
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når man håndterer 1,5 milliarder betalingstransaksjoner hvert år, er det 
ikke rart sikkerheten er plassert i høysetet. derfor har Bankenes Betalings-
sentral (BBs) valgt fri programvare til forretningskritiske løsninger. →
tekst ElIzABETH S. lINGjæRDE foto lARS PETTER PETTERSEN

Sikkert som banken

→ SikkerHet

det gir en større grad av kontroll 
enn kommersiell vare.

DAVID ElBOTH I BBS.
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– vi baSerer oSS på fri programvare fordi det 
gir lavere kostnader, bedre kontroll, stabilitet 
og kvalitet, sier IT-arkitekten David Elboth i 
BBS. Han er en av landets ledende eksperter på 
fri programvare, og har forfattet flere bøker og 
artikler om emnet. 

byggesett. I fri programvare benyttes såkalt åpen 
kildekode. Det betyr ikke at andre kan snoke i 
dine programmer, men at du kan gå inn i selve 
programmeringsspråket ved behov. Det gir deg to-
tal innsikt og kontroll med hvordan programmet 
fungerer. Det er litt som ha å et byggesett – med in-
struksjoner. I tillegg kan du dele erfaringene med 
andre som bruker den samme programvaren. 

− Når brukerne selv går inn i selve kjernen til 
programmene, feilsøker og retter opp, betyr det i 
praksis at programmer med åpen kildekode blir 
gjennomtestet på en måte lisensiert programvare 
ikke blir, sier Elboth. Han har fått kallenavnet Lin-
uxpredikanten, ettersom han var tidlig var ute med 
kjennskap til og promotering av åpen kildekode.

innsyn gir kontroll. – Vi har benyttet åpen kilde-
kode i en årrekke og kan derfor med god erfa ring 
si at det gir en større grad av kontroll enn kom-
mersiell vare. Det skyldes i stor grad mulighe-
ten for å drive egen feilsøking når det oppstår 
tekniske problemer. Det kan gjøres på en måte 
man ikke kan i programmer med lukket kode, 
fordi vi har vi innsyn bak teppet når noe skjer, 
forklarer Elboth, og legger til at den sikkerheten 
er mer verdt enn å spare penger på ulike soft- og 
hardwarelisenser med supportavtaler. 
Fri programvare er dessuten mer robust, og de 
«snakker» bedre med andre programmer og verk-
tøy, mener Elboth. Det betyr blant annet høy oppe-
tid og stabil drift for kundene til BBS. Hver gang du 

drar kortet ditt eller bruker minibanken, så er det 
stor mulighet for at det er BBS som tar seg det som 
skjer mellom hendene dine og bankkontoen din.

Høy egenkompetanse. Det har skjedd en rivende 
utvikling siden «cash was king». Noen snakker 
om en fremtid uten sedler. Uansett hva som 
skjer i fremtiden, så vil bedrifter som BBS måtte 
henge med i svingene for å kunne tilby tekno-
logien som oppfyller våre ønsker. Derfor har de 
satset stort på egenkompetanse. 

– Fordi åpen kildekode som regel er lettere å 
integrere med andre løsninger, gir det større 
fleksibilitet med hensyn til fremtidige systemer, 
sier Elboth. Et slikt fremtidig system kan være 
at du kjøper flybilletter med mobiltelefonen din, 
eller får nye typer av sikkerhetskoder. 

– Dette er kritiske systemer, poengterer Elboth.

gjør som de store. BBS er ikke alene om å tenke 
at slike kritiske systemer er best med åpen kilde-
kode som utvikles og driftes av intern kompe-
tanse. Noen av verdens største organisasjoner 
tenker det samme. Både Google, NASA, Sun, 
Telenor, A-pressen og Universitetet i Oslo, for å 
nevne noen, gjør likedan. De bruker fri program-
vare til forretningskritiske applikasjoner, altså 
programmer som utfører en oppgave.

– Men hva med de resterende systemene i BBS?
– Vi har fortsatt noen systemer på stormaskin  

og andre plattformer. For oss som utvikler avan-
serte datasystemer er fri programvare uover-
truffent, men det er ikke alltid like optimalt for 
vanlige brukere til for eksempel tekstbehandling 
og andre kontorfunksjoner. Men, det er bare 
snakk om tid, mener IT-arkitekten, som person-
lig bruker Linux og annen fri programvare til 
egen nettside og dokumentbehandling. ← 

→ SikkerHet

det gir lavere kostnader, bedre 
kontroll, stabilitet og kvalitet.
DAVID ElBOTH I BBS.

På oslo Børs er det hektisk aktivitet, døgnet rundt. enorme mengder tall og fakta  
suser gjennom kommunikasjonskanalene. mye styres med fri programvare.

tekst ElIzABETH S. lINGjæRDE foto lARS PETTER PETTERSEN

når mikrosekunder teller

en Stor del av transaksjo-
nene som får aksjekursene til å 
fyke enten opp eller ned, styres 
riktignok av servere i Stock-
holm, mens børsmeldinger 
og indeksberegninger foregår 
lokalt. Oslo Børs er kanskje 
en liten børs, men teknisk sett 
ligger de i tet. Da de innførte 
overvåkingssystemet SMARTS 
i 2000, ble de blant de ledende 
i verden på elektronisk over-
våking av markedet. Men, det 
førte til økt kompleksitet. For 
tiden kjøres det et stort pro-
sjekt for å flytte det hele over 
på samme handelsplattform 
som London Stock Exchange. 
I den forbindelse ryddes det 
også opp i IT-arkitekturen.

gullstandarden. – Vi satt lenge 
med to ulike databaser og tre 
forskjellige operativsystemer 
og to ulike utviklingsmiljøer 
forklarer avdelingsleder for IT 
Utvikling, Kjell Nysæther, på 
et møterom i tidsriktig glass og 
stål, bygget inn i fortidens tunge 
eikepaneler fra tjuetallet. Her 
sitter historien tungt i veggene, 
samtidig som virksomheten er 
totalt forandret til en helelektro-
nisk arbeidsplass for meglerne.

– Vi måtte stramme inn og 
rydde opp, og i dag har vi bare 
ett operativsystem, én databa-
se og ett programmeringsverk-

tøy. Sistnevnte er Java, som er 
gratis. Det er nå blitt standar-
den i bank- og finansverdenen, 
ikke minst fordi det kan kjøres 
på alle plattformer, og har 
derfor større fleksibilitet enn 
andre programmeringsverktøy, 
forklarer han. Java har et ak-
tivt utvikler- og supportmiljø 
i Norge, og det er lett å hente 
inn ekstern kompetanse. 

gratis er best. Sammenslåin-
gen har medført store tids- og 
kostnadsbesparelser. Fortsatt 

kjøper de lisensiert program-
vare til operativsystem, data-
base og kontorstøttesystemer, 
men all egenutvikling foregår 
med gratis verktøy. 

– Alle våre interne systemer 
som går i sanntid mot handels-
systemet er bygget med gratis 
verktøy, altså fri programvare. 
Dette har utviklerne valgt 
selv, fordi de vi mener at disse 
verktøyene er noen av de beste 
som finnes, sier Ole Kristian 
Heggdal som er IT-arkitekt på 
Oslo Børs.

latency på moten. Latency er 
det nye moteordet for kritiske 
krav, og betegner den tiden det 
tar transaksjonsprosessene å 
komme gjennom hele systemet. 
I det globale, digitale finansmar-
kedet teller selv mikrosekunder. 
Oslo Børs kjører ikke selv han-
delssystemene. De nye handels-
systemene som Oslo Børs skal 
ta i bruk, kjører med Linux som 
operativsystem. Det er et gratis 
operativsystem hvem som 
helst kan laste ned fra nettet, og 
det operativsystemet de fleste 
datautviklere foretrekker. 

Hvorfor det?
– Linux er en mer robust og 
enklere plattform enn alter-
nativene Unix og Windows, og 
derfor mer egnet der stabilitet 
og hastighet betyr veldig mye. 
Derimot er spisskompetansen 
på Linux ikke like lett å få tak 
i her i Norge, så vi har valgt å 
fortsette lisensavtalen med 
Microsoft for operativ- og 
kontorstøttesystemer, sier 
Nysæther, som gjerne bytter til 
fri programvare, men ikke før 
det blir en bransjestandard.

– Vi må hele tiden forbedre 
oss på alle områder, og i den 
grad fri programvare gir oss 
bedre ytelse og lavere drifts-
kostnader, så er vi villige til å 
bytte, avslutter han. ←
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Start
med 
fri progr.

Spill deg til

Hvem kommer først i mål – du som har fri programvare eller  
du som kjører lisensiert? ta utfordringen med friprogspillet og finn det ut. 
alt du trenger er en terning – og litt flaks.
tekst CHRISTEN PEDERSEN OG MARTIN BEkkEluND illustrasjon CHRISTEN PEDERSEN

SNEgLE

SKILPADDE

VIRUS

LEOPARD

HEST (RASK)

HARE

Brikker for deg uten 
fri programvare

Brikker for deg med  
fri programvare

*Hvis du ikke vil klippe i bladet, kan du gnage ut brikkene.

Start
uten 
fri progr.

Spillebrikker:
klipp ut og Sett i gang*.

gøy for Hele kommunen!

mål

mål

du må  
oppgradere. 

 rykk tilbake 
til start.

dette går fint.
lykke til.

kast et 
ekstra slag.

du bytter 
økonomi-

system. 
rykk 5 

plasser frem.

bare skyv 
brikken din 

i mål, du.

dobbel verdi 
av terning på 

neste slag.

du er 
allerede en  

vinner.

fantastisk
 slag!

bare gå 
videre.

Hah!
det er jammen 

din tur to 
ganger til.

kast et 
ekstra slag.

du er pen. 
rykk to 

plasser frem.

maskinen har 
fått virus. Stå 

over 3 kast.

operativ-
systemet 

går tregt. Stå 
over 2 kast.

it-sjefen 
er frustrert. 

Stå over 2 kast.

du må  
oppgradere. 

 rykk tilbake 
til start.

Stå over 
neste kast.

du må bytte 
økonomi-

system.  
rykk tilbake  

til start.

Hurra!  
alle har fått 

nytt operativ-
system. 

rykk tilbake
 til start.

det er ikke 
din tur nå!

du har brukt 
opp budsjettet 

på program-
varelisenser. 

Stå over 2 kast.

Stå over 
neste kast.

noen har  
hacket seg inn 

på serveren. 
rykk tilbake  

til start.

maskinen har 
fått virus. Stå 

over 3 kast.

du må  
oppgradere. 

 rykk tilbake 
til start.

maskinen har 
fått virus. Stå 

over 3 kast.

du må  
oppgradere. 

 rykk tilbake 
til start.

Stå over 
neste kast.

du har brukt 
opp budsjettet 

på program-
varelisenser. 

Stå over 2 kast.

it-sjefen er 
frustrert. Stå 
over 2 kast.

du må  
oppgradere. 

 rykk tilbake 
til start.

du må bytte 
økonomi-

system. 
rykk tilbake 

til start.

operativ-
systemet 
går tregt. 

Stå over 2 kast.

Hurra!  
alle har fått 

nytt operativ-
system.  

rykk tilbake  
til start.

maskinen har 
fått virus. Stå 

over 3 kast.

it-sjefen 
er frustrert. 

Stå over 
2 kast.

du har brukt 
opp budsjettet 

på program-
varelisenser. 

Stå over 2 kast.

Stå over 
neste kast.

det er ikke 
din tur nå!

maskinen har 
fått virus stå 
over 3 kast.

maskinen har 
fått virus stå 
over 3 kast.

Hurra!  
alle har fått 
nytt oprativ-

system. 
rykk tilbake 

til start.

du må bytte 
økonomi-

system. 
rykk tilbake 

til start.

noen har  
hacket seg inn 

på serveren. 
rykk tilbake  

til start.

Serveren 
kræsjet. 

 rykk tilbake 
til start.

→ friprog-Spillet
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→ filoSofien

– det er absurd at du som borger skal måtte ha spesiell 
programvare for å kommunisere digitalt med det offentlige, 

sier jan omdahl, journalist, forfatter og foredragsholder 
med internett-teknologi som spesiale. →

tekst ElIzABETH S. lINGjæRDE foto lARS PETTER PETTERSEN

fremtiden er
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for tiden er jan omdaHl aktiv i debatten 
om fildeling i bok- og musikkbransjen, som fast 
medie- og internettkommentator i Dagbladet. 
Han mener fri programvare-bevegelsen er 
skreddersydd for nettets delingskultur, der kul-
turindustrien sliter med å tilpasse seg.

– Det handler om å tenke helt annerledes. 
Idealet er å dele, kopiere og modifisere i en dyn-
amisk kreativ prosess. Slik ungdom i dag vokser 
opp med å kopiere, ta litt her og litt der for å 
sample og remikse musikk. Disse verdiene er 
egentlig ikke nye. Jeg ser det slik at fri program-
vare er en parallell til denne remiks-kulturen. 
Et godt eksempel er Linux, eller for den saks 
skyld Wikipedia, som viser hvordan mange kan 
gå sammen i en slags global dugnad for å lage noe 
bedre  til fellesskapets beste.

udemokratisk. Omdahl mener fri programvare 
er et viktig virkemiddel i arbeidet med å skape fri 
tilgang til offentlig informasjon.

– Det er jo absurd at det offentlige ikke skal 
være tilgjengelig for alle, uavhengig av hva slags 
programvare du benytter. Min datter på 13 år 
må ha Microsofts Office-pakke for å gjøre visse 
lekser. Hun får heller ikke ha med seg bærbar 
Mac til tentamen, bare PC. Det går jo ikke an at vi 
skal ha det slik, sier Omdahl.

– Det ender dessuten med at mange, og spesielt 
ungdom, piratkopierer kommersiell programvare. 
Sånn sett er myndighetenes digitale barrierer med 
på å senke terskelen for ulovligheter, sier han.

nye økonomiske modeller. Fri programvare 
oppfordrer derimot til å kopiere, modifisere, 
bedre og spre produktene og kunnskapen. Den 
er åpen på alle måter. 

– Den tradisjonelle kunnskapsbransjen er ikke 
tilpasset nettøkonomien, men sliter med å få det til 
å stemme med tradisjonelle modeller for hva man 
egentlig skal betale for. Fri programvare er derimot 
skreddersydd for nettet, fordi økonomimodellen 
er helt annerledes, sier Omdahl og forklarer: – Ved 
å legge opp til at man heller betaler for support og 

ekstra ressurser i bakkant, omgår man proble-
matikken som i dag rir plate- og bokbransjen. Jeg 
har fortsatt tro på opphavsretten, men den må 
modifiseres. Fordelene med frie programvarer er 
at de er skapt i en annen økonomisk virkelighet, og 
ikke har dette som en problemstilling. Slik flytter 
utviklingen av fri programvare grenser. 

trojanske hester. Men ikke all fri programvare 
synes å flytte grenser i like stor grad. Problemet 
med å gå over til fri programvare på sluttbruker-
nivå, er mangel på automatisk support, bruker-
veiledning og alt som ellers følger med som «ek-
straservice» når man kjøper en lisensavtale. De 
mest populære alternativene til kommersielle  
produkter ligner derfor til forveksling på sine 
konkurrenter. OpenOffice er som en blåkopi av 
Windows Office. Gimp ligner Photoshop, og de 
mange gratis mailprogrammene er bygget på 
samme lest som de lisensierte. Hvorfor tilbyr de 
ikke mer revolusjonerende applikasjoner? 

– Jeg tror mange av gratisprogrammene har 
valgt riktig strategi når de opptrer som trojanske 
hester nå i begynnelsen. De må likne originalen 
for å slippe inn, hvis ikke vil ikke de konservative 
miljøene ha dem. Samtidig tiltrekker de frie 
programmiljøene seg de smarteste folka. De som 
ønsker frihet til å sprenge grenser, sier Omdahl.

bytteøkonomi i moderne tapning. Et argument 
mot bruk av fri programvare har nettopp vært at 
de smarteste folka også er de dyreste i drift. Mye 
fri programvare er utvilsomt i tet teknisk sett, 
men spisskompetansen blir desto vanskeligere 
og dyrere å få tak i.

– Dette tror jeg ikke noe på, sier Omdahl og hen-
viser til de aktive nettverkene (communities) som 
florerer på nettet, men også i ulike fora i Norge. 

– Her kan hvem som helst delta eller bare hente 
ut hjelp og ideer, helt gratis. Det høres ut som en 
dårlig løsning å skylde på dyr spisskompetanse 
når alternativet er dyre lisensavtaler og DVD-er i 
krympeplast. Det ligger nok endel trygghetsbehov 
og konservatisme i bånn her, avslutter han.  ←

det handler om å tenke helt annerledes. idealet er å dele, 
kopiere og modifisere i en dynamisk kreativ prosess. 

ved å legge opp til at man heller betaler 
for support og ekstra ressurser i bak-
kant, omgår man problematikken som 
i dag rir plate- og bokbransjen.

→ filoSofien
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alternativer til  
lukket programvare
enten man vet det eller ei, finnes det som oftest et godt, fritt alternativ til lukket programvare. 
Her har du håndfull gratis programmer som fungerer både på Windows, mac og linux. 

6gode eksempler på alternativ fri programvare.

redpill-linpro.no

Nordens ledende på 
kurs og sertifisering 

innen fri programvare

Vår kursportefølje dekker de 
fleste kurs, fra sluttbrukerkurs til 
avanserte systemadministrasjon- 
og programmeringskurs. 
Kursinstruktørene er erfarne og 
tungt sertifiserte konsulenter, 
med praktisk erfaring fra 
problemløsning i arbeidslivet. 

Vi tilbyr rundt 50 standardkurs 
med tilhørende sertifiseringer, 
i tillegg til skreddersydde og 
bedriftsinterne  kurs. Les  mer 
på redpill-linpro.no/training eller 
kontakt oss på 21 54 41 10.

friprog_100115.indd   1 2010-01-19   09.13

→ guide

firefox er en prisbelønnet nettleser som er rask, 
sikker og rik på funksjonalitet. firefox laster du
ned fra www.mozilla.com

thunderbird utvikles av det samme selskapet som 
utvikler firefox, og er en prisbelønnet e-postklient 
som er rik på funksjonalitet og fungerer svært godt i 
kombinasjon med firefox. thunderbird laster du ned 
fra www.mozilla.com.

Zimbra er et glimrende alternativ til outlook og er 
en svært fleksibel løsning som tilbyr samme funksjo-
nalitet og litt til. Zimbra kan du enten laste ned fra 
www.zimbra.com eller du kan benytte deg av en av de 
mange leverandørene som kan drifte Zimbra for deg.

vlC er en svært funksjonsrik medieavspiller 
som spiller både dine Cd-er, dvd-er, musikk- og 
filmfiler, for å nevne noe. vlC laster du ned fra 
www.videolan.org/vlc.

openoffice er et glimrende alterntiv til office og 
håndterer både dokumenter laget med microsoft 
office og i tillegg til å støtte den statlige standarden 
odf, så slipper du å forholde deg til flere programmer. 
openoffice laster du ned fra www.openoffice.org

dersom du chatter på mSn med Windows live 
 messenger, er pidgin et glimrende alternativ. 
pidgin støtter flere andre chatte-løsninger som 
for eksempel google talk. pidgin laster du ned fra 
www.pidgin.im

andre alternativer: Skulle du ha behov 
for programvare som ikke er omtalt i denne 
artikkelen kan du besøke www.osalt.com.

internet  
explorer

↓ program

firefox

↓ alternativet ↓ beSkrivelSe

Windows 
mail

thunderbird

outlook Zimbra

Windows  
media player

vlC

office openoffice

Windows live 
messenger

pidgin



deler framtiden | Smart | 51 50 | Smart | www.friprog.no

i danmark har tønder kommune delt ut openoffice til alle elever i grunn-
skolen. – nå har alle et godt datatilbud, og vi sparer penger. en perfekt 
kombinasjon, sier pedagogisk administrativ konsulent, erik s. Kristensen. 
tekst YVONNE DYBwAD  foto ISTOCk

dansk suksess

→ underviSning

→ Skolene i tønder

19 folkeskoler
ca. 4200 elever
ca. 500 lærere og skoleledere
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i tønder kommune i 
Danmark har OpenOffice vært 
den eneste kontorpakken på 
alle skoler fra 1. januar 2008. 
Office-pakken suppleres med 
en lang rekke gratisprogram-
mer som Paint.net, Audacity, 
Geogebra, MWsnap, Photofil-
tre free og IrfanView. 

likt for alle. – For oss er dette 
ikke bare en økonomisk beslut-
ning. Det handler også om 
at alle skoler skal ha samme 
tilbud, forteller pedagogisk ad-
ministrativ konsulent i Tønder 
kommune, Erik S. Kristensen. 

Han fastslår at OpenOffice 
dekker skolenes behov. 

– Vi har tekstbehandling, 
regneark og presentasjons-
programmer, og får gjort alt vi 
skal. Microsofts produkter har 
sikkert flere muligheter, men 
hvem bruker dem? I skolen gjør 
vi det i alle fall ikke, sier han. 

Kommunen har valgt å be-
holde WindowsXP som platt-
form. Ifølge Erik S. Kristensen 
handler dette blant annet om 
at kommunen ikke har noen 
Linux-eksperter og at XP er en 
stabil plattform. 
 
gratis til elevene. Ett år etter 
overgangen til OpenOffice fikk 

alle elever og lærere i Tønder 
kommune – i alt cirka 5000 per-
soner – utdelt en 1 GB minne-
penn spekket med OpenOffice 
og andre gratis programmer. 
Ved hjelp av denne pakkeløs-
ningen kunne elevene på enkelt 
vis ta i bruk gratisprogram-
mene hjemme. Samtidig fikk de 
en praktisk USB-penn til bruk 
ved filflytting. 

– For oss er det en stor 
pedagogisk fordel at alle 
elever og lærere kan ha samme 
grunnpakke av software – både 
på skolen og hjemme, sier 
Kristensen.

mer penger til hardware. 
Pengene som Tønder kommune 

har spart ved å bruke fri pro-
gramvare, har blant annet vært 
med på å finansiere kjøp av mer 
hardware – primært stasjonære 
og bærbare pc-er til skolene. 

– Vi har ingen presis bereg-
ning av besparelsen, men 
den er betydelig, konstaterer 
Kristensen.  

Han understreker at IKT-
budsjettet fortsatt er like stort, 
og at besparelsene kommer 
skolene til gode. 

– Nå har vi cirka 1 pc per 3,5 
skolebarn. Og vi har flere typer 
programvare enn vi ville hatt 
råd til dersom vi måtte kjøpe 
det, sier han.

flere kommuner på vei. 
Tønder er slett ikke alene om å 
velge åpne løsninger. Lyngby-
Taarbæk kommune har nylig 
skiftet ut alle Microsoft Office-
lisenser med OpenOffice på alle 
kommunale skoler. Flere andre 
danske kommuner er nå i ferd 
med å vurdere OpenOffice. 

Og i Tønder er det svært 
fornøyde med overgangen. 

– I det store og hele har dette 
vært en smart løsning for oss. 
Fri programvare har gitt oss og 
elevene nye muligheter i form 
av et bedre IKT-tilbud, sier 
Erik S. Kristensen.  ←

enkel overgang

for skolene i tønder kommune 
var det enkelt å skifte fra mi-
crosoft til openoffice. 

– openoffice ligner det vi kjen-
ner fra før, det minner mye om 
Microsoft Office 2003. Elevene 
skiftet helt uten problem. Vi 
voksne bruker litt mer tid på 
overgangen, men heller ikke 
for oss har det vært vanskelig, 
sier pedagogisk administrativ 
konsulent Erik S. Kristensen. 
Han mener at den eneste utfor-
dringen er at mottakere uten 
OpenOffice kan ha problemer 
med å lese OpenOffice-filer. 

– Mens OpenOffice kan åpne 
filer fra de nyeste Microsoft-pro-
grammene uten store problemer, 
har det hittil vært vanskelig el-
ler umulig for Microsoft-brukere 
å åpne filer fra OpenOffice. Men 
nå har Microsoft lagt inn en 
oversetter som gjør det mulig å 
åpne OpenOffice-dokumenter, 
forteller han. 

Problemet lar seg lett løse ved 
at man lagrer OpenOffice-doku-
menter som .doc, - .rtf, eller .txt. 

– Det er veldig enkelt, og gjør 
at det er uproblematisk for 
andre å åpne filene. Vi anbefaler 
forøvrig at så mye som mulig 
lagres som PDF, for eksempel 
når vi skal sende informasjon til 
foreldrene. Da er vi sikre på at 
mottakeren ser det samme som 
oss, avslutter Kristensen. 

for oss er dette ikke bare en økonomisk beslutning.  
det handler også om at alle skoler skal ha samme tilbud.
PEDAGOGISk ADMINISTRATIV kONSulENT I TøNDER kOMMuNE, ERIk S. kRISTENSEN

→ underviSning annonSe

erik s. kristensen

Nordens ledende  
totalleverandør

innen fri programvare

Vi tilbyr rådgivning, 
utviklingstjenester, kurs, 
support, applikasjons-
forvaltning og drift for 
produkter fra infrastruktur, 
databaser, middleware 
og  forretningssystemer til 
kundetilpassede løsninger.

Vi har en rekke høyprofilerte 
referanseprosjekter som Avis, 
Kommuneforlaget, A-pressen 
og VG Nett, som viser at våre 
kunder ønsker å følge de nye 
spillereglene.

redpill-linpro.no

friprog_100115.indd   2 2010-01-19   09.13
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Hva er fri programvare og 
hvorfor er det smart for min 
organisasjon?
Fri programvare er program-
vare som gir mer frihet, 
eierskap og fleksibilitet enn 
annen programvare. Med fri 
programvare får man full kon-
troll over IT-investeringene. 
Det er ingen som dikterer hva 
man kan gjøre eller hvilken 
leverandør som må benyttes. 
Man kan gjøre endringer i 
programvaren etter eget ønske, 
og man kan dele programvaren 
med andre, om ønskelig. Fri 
programvare er ikke nød-
vendigvis gratis for bedrifter 
og  organisasjoner. Selv om 
lisensen ikke koster penger, 

kommer likevel levetidskost-
nader i driften. Friprogsente-
ret har mange gode eksempler 
på at fri programvare likevel 
kan spare store kostnader. Som 
privatperson vil fri program-
vare være gratis, med mindre 
du velger å benytte deg av 
tjenestene leverandøren tilbyr.

Hvem bruker fri  
programvare?
Fri programvare benyttes av 
en lang rekke store, anerkjente 
selskaper og organisasjoner, 
både i Norge og internasjonalt. 
I Norge finner vi blant annet 
bedrifter som Elkjøp, VG, Hus-
banken, Statens kartverk, NAV, 
Kongsberg kommune,  Bærum 

kommune og Difi, mens un-
dersøkelser viser at de fleste 
kommuner og fylkeskommu-
ner benytter fri programvare 
i større eller mindre grad. Du 
finner et utvalg på friprog.no/
suksesshistorier

Hvordan kommer jeg i gang 
med fri programvare?
Friprogsenteret har i samarbeid 
med IKT-Norge og advokatfir-
maet Rohde Garder utarbeidet 
en veileder som på overordnet 
nivå forklarer hvordan du går 
frem for å ta i bruk fri program-
vare i din organisasjon. Veilede-
ren finnes både på papir og nett, 
og kan lastes ned fra friprog.no/
anskaffelser.

Hvem spør man om juss?
Friprogsenteret samarbeider 
med flere advokater som har 
fri programvare og anskaffelser 
som sitt fagområde. Ta kontakt 
med oss på friprog.no/kontakt, 
så formidler vi en uforpliktende 
kontakt med en av advokatene.

Hvilke leverandører kan 
hjelpe meg?
Friprogsenteret samarbeider 
med FriNett, et prosjektnet-
tverk for fri programvare. 
FriNett har utarbeidet en 
leverandøroversikt på ematch.
eu/companies som gir en svært 
enkel og overordnet oversikt 
over hvilke leverandører som 
tilbyr hvilke tjenester.

friprogsenteret  er et uavhengig, statlig finansi-
ert kompe tansesenter for fri programvare.  
Vi bistår deg med å ta i bruk fri programvare. 
Vårt mål er at å etablere en kultur for deling, 
gjenbruk og samarbeid om IT-løsninger og 
digitalt innhold. 

friprogsenteret tilbyr arenaer for deling, bygger 
faglige nettverk og sprer informasjon gjennom 
foredrag, nettjenester og magasinet Smart. Vår 
målgruppe er beslutningstakere i privat og of-
fentlig sektor. Best av alt, våre tjenester er gratis.

→ friprogSenteret Svarer

→ faQ

→ lurer du på noe? Nøl ikke med å kontakte oss på www.friprog.no/kontakt med flere spørsmål! 

Som medlem av KS IKT-forum er din kommune med på å styrke 
interessearbeidet på IKT-området og bidra til felles utvikling av 
rasjonelle løsninger. 

Andre medlemsfordeler er:
 Tilgang til kunnskap og informasjon innenfor et bredt  
     spekter av IKT-relaterte oppgaver, blant annet når det   
     gjelder bruk av fri programvare
 Erfaringsutveksling med andre kommuner
 Rabatt på kurs og konferanser i regi av KS eller KS IKT-forum

Forumet skal bidra til fellesoppgaver som:
 Utvikling av offentlige IKT-strategier
 Gjennomføring av standardiseringstiltak
 Økt forståelse for IKT som virkemiddel for modernisering av  
    offentlig sektor
 Faglig støtte for KS’ interessearbeid

Tilgang til Tilgan

Tilgang til Tilgan

Bli medlem i KS IKT-forum

Forumets nettside: www.ksikt-forum.no

dette er friprogsenteret 
→ fakta

fri 
programvare 

på 1-2-3

men kan det 
ikke komme 
slemme virus 
inn i maskinen?
nei, her er det ingen spørs-
mål som er dumme.

→ mer informasjon finner du på www.friprog.no

friprogsenteret gir deg verdiskaping gjennom deling, 
trygge valg gjennom kunnskap, smarte løsninger gjen-
nom verktøy og innovasjon gjennom nettverk:

→  Oppdatert informasjon om fri  
programvare

→  Brukerhistorier om fri programvare
→  Løsninger basert på fri programvare
→  Foredrag
→  Anskaffelsesprosesser
→  Juridiske spørsmål 
→  Brosjyrer, veiledninger og magasiner

→  Innovasjon gjennom nettverk
→  FoU-aktiviteter
→  Prosjektdeltakelse og  

nettverksaktiviteter 

→  goopen.no
→  kunnskapsbazaren.no
→  delingsbazaren.no
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Å BRUKE FRI PROGRAMVARE KOSTER NULL KRONER PER DAG PER MEDARBEIDER

Det finnes andre muligheter enn å kjøpe eller leie programvaren dere bruker i bedriften. Bruker dere fri programvare får dere 
enkel og fleksibel fri tilgang til det dere har behov for og alltid tilgang til de nyeste versjonene. Det dere bruker, betaler dere 
ikke noe for.

Vet du hvor skoen trykker i din bedrift, hjelper vi deg med hvilken programvare dere trenger – helt uten lisenskostnader og uten 
bindinger. Lisensiering kan gjøres rimeligere og enklere enn du kanskje skulle tro. Gå inn på www.freecode.no/kaffekopp så ser 
du hva vi mener.

Hvis du derimot vil betale for produsenteid programvare, bør du vite hva det egentlig koster. Du betaler faktisk mye mer enn 
en tier per dag per medarbeider – det koster deg også en god porsjon frihet. Med fri programvare beholder du kontrollen. 
Og pengene du sparer kan du heller bruke på god kaffe til de ansatte.

Velkommen til gratis seminar om fri programvare hos FreeCode i Nydalen!
Finn en dato som passer på seminarkalenderen: www.freecode.no/seminar

Kom og smak den gode kaffen vår – som selvfølgelig er brygget på

Tekst og bilde i denne annonsen kan brukes fritt under GPLv3-betingelser: GNU General Public License version 3 er en mye
brukt lisens for fri programvare, se www.gnu.org/licenses/gpl.html

www.freecode.no

Til prisen av en kopp kaffe
Bruk pengene på kaffe, ikke programvare


