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Spørsmål fra Høyres gruppe til 1. tertial


Hvorfor kjøper kommunen inn pc-er til elevene istedenfor chromebook(mye billigere) dersom det
ikke finnes pedagogisk grunnlag for det?
Svar:
Drammensskolen ønsker en effektiv og sikker drift av enheter, systemer og programmer. Det er
utarbeidet en standardløsning for skolene i Drammen der personvern og sikkerhet, lisenser,
effektivisering av innkjøp og drift er hensyntatt.
Ansatte og ledelse i området skole har en bred og god erfaring med å bruke O365 og Microsoftprogrammer både som kontorstøtteverktøy, som samhandlingsverktøy og til pedagogisk bruk i
klasserommet. Drammen kommune har avtaler med Microsoft og området skole har egne M365
skolelisenser som gir utvidede muligheter innenfor Win10 og O365 med bl.a. fullversjoner av
programmer, Minecraft og administrasjonsmuligheter for oppsett av nye elevpcer. D-IKT har bred
kompetanse og administrerer systemene i Microsoft med stort fokus på sikkerhet, personvern og
brukerstøtte.
Chromebooks er en enhet som ikke har lagringskapasitet og som er avhengig av nettilgang for å
kunne brukes. For å ta i bruk en Chromebook må eleven enten logge på med privat google-konto
eller så må kommunen ta i bruk et nytt administrasjonssystem som heter Google Suite og dermed
inngå avtale med Google for å ha kontroll/oversikt over elevkontoer. Hvis så mange elever skal logge
på med privat googlekonto oppfyller ikke skoleeier sine plikter når det gjelder personvern, system og
sikkerhet.
Hvis kommunen skal ta i bruk Google Suite vil dette komme i tillegg til administrasjonssystemene
som allerede eksisterer for bl.a. oppsett av Ipad og PC. (Systemer som omfatter brukere i hele
kommunen.) Dette krever store ressurser fra IKT og må driftes på lik linje med de andre systemene
innenfor områdene sikkerhet, personvern og brukerstøtte. I tillegg vil det kreve ressurser for
kompetanseheving av lærere når de skal ta i bruk et nytt system. M365 lisensene vil ikke kunne
utnytte sitt fulle potensial på en Chromebook, da O365 kun kan brukes i Onlineversjon på en
Chromebook.
Med ovennevnte begrunnelser har valget falt på innkjøp av pcer i stedet for Chromebooks.
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Hvorfor legges det opp til ny anbudsrunde med nye Brangenen skole etter at Bermingsrud gikk
konkurs? Er dette lovpålagt, eller selvvalgt? Dette skaper ytterligere 6 mnd forsinkelser i planene.
SVAR:
Det er Lov om Offentlige Anskaffelser som styrer hvordan kommunen kan kontrahere entreprenør for
å gjennomføre gjenstående arbeider på Brandengen skole.
Hovedregelen er at kontrakt med ny entreprenør for å gjennomføre resterende arbeid må
kunngjøres via Doffin, og dette er lovpålagt.
Det finnes imidlertid enkelte unntaksbestemmelser, men vilkårene for å benytte disse unntakene er
strenge, og vi vurderer at disse vilkårene ikke er oppfylt.
Konkursen hos entreprenøren som var i gang med å bygge Brandengen skole skaper utfordringer for
Drammen kommune både i forhold til juridiske, økonomiske og tidsmessige konsekvenser, uansett
hvilken entrepriseform eller anskaffelsesstrategi som velges for å kontrahere videre utførelse.
Det har vært mange henvendelser fra interesserte entreprenører som vil delta i en ny konkurranse.
Ny konkurranse kunngjøres i uke 25.
Det er mye som må avklares med en ny entreprenør. Blant annet grensesnittet mot allerede utført
arbeid, og ansvar og risiko i dette. Videre må det bli enighet om vederlaget og ny fremdriftsplan.
Dette løses best gjennom en ny totalentreprise med samspill i tidligfase. Når samspillsfasen er
gjennomført, inngås en totalentreprisekontrakt med fastpris for utførelsesfasen. Da er risiko og
uklarheter allerede håndtert.
Valgt anskaffelsesstrategi gir minst risiko, og best sikkerhet for at anskaffelsen skjer til en riktig pris
for Drammen kommune.



Hvor stor effekt vil en mulig ansettelsesstopp i administrasjonen kunne ha?
Svar:
For å kunne si noe om effekten av en mulig ansettelsesstopp i administrasjonen, må vi ta
utgangspunkt i hvor mange som normalt slutter over en angitt tidsperiode (turnover). Så langt i år
har det sluttet 9 personer (med gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 81 %) innenfor programområde
14 – Ledelse, styring og administrasjon. Dersom det slutter like mange de resterende månedene vil vi
få en turnover på ca. 7 % eller 21 personer. Det finnes også stillinger av administrativ karakter ute i
de forskjellige tjenestene som da holdes utenfor. Det kan ikke påregnes at alle stillinger kan holdes
åpne, men at det må gjennomføres ansettelser for å ha nødvendig kapasitet og kompetanse.
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