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Kjøp av oppgradert sak- og arkivsystem - Elements 

 

Kommunedirektørens innstilling 

1. Bindal kommune oppgraderer sitt sak- og arkivsystem fra ePhorte til Elements 

 

2. Det foretas slik budsjettregulering:  

  

Investering: 

Kostnad  020002.12006    kr. 275.000,- 

Mva   042900.12006    kr. 68.750,-  

Mva-refusjon  072900.12006    kr. -68.750,- 

Overført fra drift 097000.88000      kr. -275.000,-                                 

 

Drift:  

Kostnad 119504.12006    kr. 200.000,-  

Opplæring  115000.12006       kr. 80.000,-  

Uttrekk til depo 127000.12000    kr. 75.000,- 

Lønn ekstrahjelp 103000.12000    kr. 56.000,- 

Feriepenger  103000.12000    kr. 6.700,- 

KLP   109001.12000    kr. 10.500,- 

Arbeidsgiveravgift 109900.12000    kr. 3.400 

Aga. av feriepenger 109901.12000    kr. 400,-    

Mva   142900.12006    kr. 88.750 ,- 

Overført til investering 157000.88000   kr.275.000,- 

Sum kostnad       kr. 795.750,- 

 

Finansiering: 

Bruk av disp.fond  194000.88000   kr.-707.000,- 

Mva-refusjon   172900.12006   kr. -88.750,- 

Sum finansiering      kr.-795.750,- 
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 3. Vedtak fattes med hjemmel i kommuneloven § 11-8. 

 

 

 

 

Saksopplysninger 

 

Bindal kommune har hatt elektronisk sak- og arkivsystem siden 2010. Sikri er leverandør av 

dette programmet, som innehar navnet ePhorte. Leverandøren stopper videreutvikling og 

brukerstøtte av ePhorte i løpet av 2021. Samtidig har Microsoft formidlet at de stopper støtte og 

videreutvikling av Internet Explorer, som ePhorte baserer seg på, høsten 2021. Sikri anbefaler nå 

ePhortekunder å oppgradere sine løsninger til Elements Cloud. Elements er en videreutvikling av 

ePhorte.  

 

I dag er det 5 kommuner i Digitale Helgeland som har ePhorte og tre kommuner som har et 

lignende program ESA. I digitaliseringsstrategien til Digitale Helgeland, som Bindal kommune 

er en del av, er det et mål at vi skal velge de samme fagprogrammene der det er hensiktsmessig. 

Dette for å dele på utgifter, kompetanse, opplæring, ideutvikling, rutinebeskrivelser og 

dokumentasjon.  

 

Når dette prosjektet blir sluttført, vil 13 av 16 kommuner i Digitale Helgeland ha samme sak- og 

arkivløsning. Dette legger til rette for et tettere samarbeid rundt saksbehandling, som blant annet 

gir mulighet for like maler og saksflyt med andre kommuner på Helgeland. Alle kommunene gjør 

sine egne avtaler med leverandør, men planen er at kommunene skal samarbeide om 

prosjektgjennomføringen. Målet er å få på plass en avtale, slik at vi kan få oppgradert til 

Elements innen utgangen av 2021. 

Følgende kommuner har planer om å samarbeide rundt oppgraderingen: Bindal, Brønnøy, Vega, 

Vevelstad og Sømna, med Hilde Therese Rafaelsen som prosjektleder, og Vefsn, Nesna, og 

Træna med sin prosjektleder. Rafaelsen har avklart med KS-advokater at oppgraderingen ikke er 

i konflikt med Lov om offentlige anskaffelser. 

Å starte et nytt sak- og arkivsystem innbefatter også å rydde og stoppe saksbehandling i dagens 

system, samt foreta en godkjent elektronisk deponering til Arkiv i Nordland. Dette har også en 

kostnad opp mot leverandør. 

Erfaringer fra andre kommuner som har innført Elements, er at det er tidkrevende og det vurderes 

derfor som nødvendig å sette av midler til dette i prosjektet.  

Kostnadene til etableringsprosjekt og opplæring/kurs fordeles mellom kommunene. Det er den 

eksakt samme etableringsjobben som må gjøres om du er en liten eller stor kommune og da er det 

naturlig at kostnader til etableringsprosjekt deles likt mellom kommunene. Opplæring og kurs 

foreslås delt etter en fordelingsnøkkel basert på innbyggertall. 
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Vurdering 

Bindal kommune sitt sak- og arkivsystem ePhorte opphører. Nytt system må på plass innen 

utgangen av 2021. Kommunen er en del av Digitale Helgeland som blant annet har som mål at 

kommunene skal samarbeide om digitale prosesser og dokumentasjonsforvaltning. For å 

etterkomme arkivlovgivning, må det samtidig periodiseres og tas uttrekk av dagens sak- og 

arkivsystem. Kommunedirektøren anbefaler at saken vedtas. 

 

 

KOMMUNEDIREKTØREN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 23.03.2021 

 

Knut Toresen   

kommunedirektør   

 

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  


