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Oversettelse av OpenOffice er sikret på kort sikt

5. mai 2002 stanset IT-avdelingen i AFK forhandlingene om fornyelse av kontorprogrammene til
Microsoft. Senere på sommeren 2002 ble Microsoft-avtalen sagt opp av statsråd Victor Norman
fordi foretaket endret avtalevilkårene midt i avtaleperioden. Det nye lisensprogrammet fra
Microsoft ville ha kostet fra 1,3 til 1,7 millioner årlig for 32 videregående skoler i Akershus. 

Enkel nåverdiberegning1) viser at en fornyelse av avtalen med Microsoft vil koste det dobbelte av
hva det koster å satse på OpenOffice. Nåverdien på MS Office er 11,5 mill., og på OpenOffice 5,6
mill.Dette gir en besparelse på 6 mill, eller sagt på en annen måte; MS Office koster skolen 2
ganger OpenOffice. Analysen har ikke tatt høyde for at nyere «office»-versjoner fra Microsoft
krever kostbare PC-oppgraderinger. Velger skolene MS Office må den videregående skolen
oppgradere over halvparten av PC-ene.  OpenOffice fungerer greit på eldre datamaskiner fra 1996
og nyere, noe som reduserer behovet for utskiftninger. 

Foreløpig har 12 av 32 videregående skoler i Akershus tatt i bruk OpenOffice. Skoleledelsen i
Hamar og Kristiansand anbefaler OpenOffice til alle skolene. Deichmanske bibliotek har kuttet ut
Microsoft Office til fordel for OpenOffice på et par hundre kontor-PC-er. Økonomiforlaget,
Gyldendal, og Damm & Søn er forlag som kommer med lærebøker og læremidler i OpenOffice til
skolestart høsten 2003. Kjell Aarflot har allerede lærebøkene klare for tekstbehandleren og
regnearket. Læringssenteret vil gi ut brukerveiledning, og Lærer-IKT-prosjektet vil gi ut
tasteveiledning til OpenOffice grunnet stor etterspørsel i skoleverket. Det har vært over 60
presseoppslag om arbeidet, både på TV og i radio, de store avisene og nettnyheter om data.

Brukergrensesnitt i OpenOffice er oversatt til nynorsk og bokmål. Dette har tatt rund 2500 timer
hvorav Skolelinux har bidratt med 700 timer. Det gjenstår rundt 10 000 timer i oversetting av alle
hjelpetekstene gitt optimal bemanning. Ved å hyre inn rimelige studenter som oversettere i
sommermånedene kan det leveres 2500 timer med oversetting. Viktige hjelpetekster til

1) OpenOffice har med 400 000 kroner i årlig kursing. Dette er ikke med i MS Office selv om Teknologi-rådet anbefaler vel så mye kursing ved innføring av nyere

kontorprogam fra Microsoft. 1
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tekstbehandleren og regnearket kan da være oversatt til skolestart, noe som er viktig for skolene er
tilbakemeldingen fra flere IT-koordinatorer.

Arbeidet med OpenOffice er for stort til at tre fylker skal finansiere oversettelsene alene. Derfor har
det vært utstrakt aktivitet for å sikre at skolenes krav til at oversetting kan skje på betryggende måte
over tid.  På vegne av tre fylker har Fylkesordfører Ragnar Kristoffersen  bedt staten om å engasjere
seg i oversettelsen (19.11.2002). UFD svarte fylkeskommunene ved å invitere til møte 02.04.2003
med NHD, AAD, IT-sjefer i tre fylkeskommuner, Kommunenes sentralforbund, Statskonsult,
Læringssenteret, UNINETT ABC, og Skolelinux-prosjektet. Kommunes sentralforbund (KS) vil
engasjere seg i tråd med sin helt nye IKT-strategien vedtatt av sentralstyret 23.04.2003. 

I møte med KS 15. mai kunne Svein Erik Wilthil fortelle at UFD blir med på et mindre beløp for
viderføring av OpenOffice. KS ønsker også en søknad om videreføring av oversettelsene. Mye
tyder på at langsiktig finansiering først kan sikres tidligst i september – noe som er i tråd med den
nye IT-strategien til KS. På kort sikt er det slutt på OpenOffice-finansieringen 30. juni. 

I begynnelsen av mai manglet det 300 000 kroner til bokmålsoversetting i sommermånedene.
Grunnet stor etterspørsel etter OpenOffice i skolen er det et krav at hjelpetekstene i
tekstbehandleren og regnearket er oversatt til skolestart. Norewegian Unix User Group Foundation
kan stille med prosjektleder og 100 000 kroner av overnevnte beløp. Betingelsen er at  Sun Norge
stiller med midler og Akershus fylkeskommune stiller med nødvendige kontorer og verktøy.  Det er
også et krav om at man følger opp den langsikte finansieringen med nødvendige søknader overfor
KS og UFD. 

Oppsummering

Sammen med Sør-Trønderlag og Møre og Romsdal, er Akershus fylkeskommune nasjonalt ledende
med å ta i bruk OpenOffice. Dette er helt på linje med den nylig vedtatte IT-strategien til
Kommunes sentralforbund fra 23. april 2003.

• IT-sjefene i tre fylker har fulgt opp fylkesordførernes ønske om statlig engasjement i oversetting
av OpenOffice. Det er gitt klare signaler fra Kommunens sentralforbund og UFD om
finansiering til høsten. Dette forutsetter at IT-sjefene i tre fylker følger opp med søknader og
organiserer arbeidet i henhold til kravene fra KS og UFD. 

• Enkle nåverdiberegninger viser AFK alene kan spare 6 millioner på å velge OpenOffice framfor
MS Office over fem år. Fordelen med forlenget levetid på datamaskinene med OpenOffice er
ikke tatt med i nåverdiberegningen.

• På kort sikt er det sikret ekstern finansiering av OpenOffice frem til 16. august. Norwegian Unix
User Group Foundation er en stiftelse som fremmer brukervennlige IT-lisenser i samfunnet. De
bidrar med 100 000 kroner pluss prosjektleder til oversetting i sommer. Sun Norge bidrar med
100 000 kroner. Landssamanslutninga av nynorskkommunar og Kommuneforbundet stiller med
150 000 kroner til nynorskoversetting. Læringssenteret stiller også med 190 000 kroner til
nettbaserte læremidler. 

• Prosjektleder ønsker at politisk ledelse holdes orientert om arbeidet i etterkant av brev fra
Rangnar Kristoffersen til Statsråd Kristin Clemet den 19. november 2002.

Vedlagt:
- Brev fra Utdannings- og forskningsdepartementet av 13. mars 2003
- Utdrag fra IKT-strategien til Kommunens sentralforbund vedtatt av sentralstyret 23. april 2003
- Investeringsanalyse med nåverdi som viser hva fylkeskommunen tjener på å satse på OpenOffice
- Rapport over gjenstående og utført arbeide med oversetting

1) OpenOffice har med 400 000 kroner i årlig kursing. Dette er ikke med i MS Office selv om Teknologi-rådet anbefaler vel så mye kursing ved innføring av nyere
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