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Kjære leser!
Du holder nå i hendene det som kan komme til å bli en
historisk publikasjon. Dette er Norges første magasin som
presenterer bredden i det norske frie programvaremiljøet.
Målgruppen er ledere i privat og offentlig sektor, og andre
som er interessert i å finne ut hva fri programvare er og hva
det gir av muligheter. Magasinet er ikke teknisk orientert,
men mer forretningsorientert. Fokus er lagt på de gode historiene, og dette første nummeret bruker også spalteplass for
å rydde opp i begrepene (Hva er egentlig fri programvare?)
Initiativet til dette magasinet kommer fra de samme som står
bak forslaget til Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare. Det å spre informasjon om fri programvare vil bli en av
senterets viktigste oppgaver, så det er å håpe at neste nummer utgies i regi av senteret. Og at det er behov for både et
kompetansesenter og en informasjonskanal basert på god,
men særdeles velprøvd teknologi, ja det viser alle de positive
tilbakemeldingene vi har fått i løpet av det siste året. Mer om
senteret kan du lese på midtsidene.
En stor takk til alle bidragsytere, såvel artikkelforfattere som
annonsører. Uten den positive velviljen dere har vist, så
hadde ikke dette magasinet sett dagens lys. Jeg tror jeg trygt
kan si at jeg har en samlet bransje med meg, en for mange
ukjent bransje, men som gjør seg stadig mer synlig på stadig flere områder. Det vil du fort oppdage når du begynner å
studere de bortimot 20 artiklene vi har plukket ut.
God lesing!

FriProg-magasinet er utgitt av de seks samarbeidene organisasjonene
(KS (kommunsektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon),
IKT-Norge, Troms- og Buskerud fylkeskommune, Høgskolen i Buskerud
og Rådet for Drammensregionen) som står bak etableringen av
Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare. Magasinet finnes også
i elektronisk form, og kan lastes ned fra www.friprog.no. Der kan du
også bestille trykte eksemplarer.
Magasinet er lisensiert under GNU General Public License (http:
//www.gnu.org/licenses/). Det betyr at du fritt kan kopiere, endre og
redistribuere alt innhold i magasinet. Bruker du en artikkel slik den er,
ber vi deg vise til den enkelte forfatters navn og FriProg-magasinet nr
1/2007.
Magasinet vil bli distribuert til alle landets høgskoler, til IKT-Norge,
NUUG, Norstella og KS sine medlemmer, til nasjonale og lokale
politikere, alle statlige virksomheter og til diverse journalister, samt
at det vil bli delt ut på diverse seminarer og konferanser utover
året.
I redaksjonen: Christer Gundersen og Bjørn Venn
Opplag: 2000 eks, Grafisk design: Tiger Media, Trykk: F.J. Stenersen,
Papir: MultiArt Silk, Forsidebilde: Bård Brinchmann Løvvig
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Informasjonssamfunnet
har bruk for open kjeldekode
Informasjonssamfunnet er over oss med full tyngd. IKT
medfører djuptgripande endringar i samfunnet, og er
drivkraft for nyskaping og næringsutvikling. IKT er viktig
for å sikre velferda i landet. Nylege tal frå EU viser kor
sentral IKT er som drivkraft for økonomien. IKT-sektoren
står for 5 prosent av bruttonasjonalproduktet i industrilanda, men driv 25 prosent av den totale veksten i
samfunnet og 40 prosent av produktivitetsveksten. Den
er òg ein føresetnad for meir effektiv og betre offentleg
tenesteproduksjon og gjer det mogleg å frigjere ressursar til å løyse viktige oppgåver innan for eksempel
barnehage, skule og eldreomsorg.
Stortingsmeldinga om IKT som eg la fram før jul, fastset store ambisjonar for bruken av IKT i offentleg sektor, og legg føringar for programvarepolitikken. Regjeringa
ønskjer at offentlege verksemder i større grad tek i bruk løysingar baserte på open
kjeldekode. Bruk av open kjeldekode kan gjere det mogleg å få til gjenbruk av løysingar på tvers mellom offentlege verksemder. Spesielt innanfor kommunal sektor
kan det vere gevinstar å hente på denne måten, fordi alle kommunar i hovudsak
skal tilby same type tenester til sine innbyggjarar. Den samla IKT-kompetansen i
samfunnet vil vere svært viktig i tida som kjem. Auka bruk av open kjeldekode i
offentleg sektor kan gi grunnlag for auka kompetanseutvikling på IKT-området i
landet vårt. Ein kultur for å dele eigenutvikla programvare vil kunne kome organisasjonar, bedrifter, studentar og IKT-spesialistar til gode. Framveksten av løysingar baserte på open kjeldekode vil òg kunne vere med på å styrkje konkurransen
innanfor nisjar av programvaremarknaden. Ei større offentleg satsing på open
kjeldekode kan vere stimulerande for dei delane av norsk IKT-næring som sjølve
satsar på open kjeldekode.
Det viktigaste hinderet for å oppnå auka bruk av open kjeldekode i offentleg sektor
er at kunnskapen om denne kategorien programvare ikkje er god nok. Difor har eg
i Stortingsmeldinga sagt at det skal opprettast eit nasjonalt kompetansemiljø som
skal fungere som nøkkelressurs for offentlege verksemder på dette fagområdet.
På mange måtar og mange område har vi lukkast godt i Noreg. Men utforminga av
Informasjonsamfunnet er absolutt ikkje over. Nye moglegheiter blir skapte, gamle
løysingar går på skraphaugen. Det er knivskarp internasjonal konkurranse om å
skape verdiar gjennom IKT. Dei landa som har ein gjennomtenkt politikk for å utnytte
moglegheitene som IKT gir, og samtidig motverke eller dempe negative konsekvensar, vil oppnå meir vekst og betre velferd.
IKT-politikken kan få så store konsekvensar for oss alle at den ikkje kan overlatast til
nokre få ekspertar. Eg vonar derfor at vi kan få eit breitt ordskifte både om innhaldet i
meldinga generelt og om bruk av open kjeldekode spesielt.
Heidi Grande Røys
Fornyings- og administrasjonsminister
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Norgesturné med Trolltech
Trolltech skal på turné med gjesteforelesninger om Qt Jambi og
Qtopia Greenphone, to av Trolltechs mest spennende nyheter på
produktsiden. Vi starter hos Tromsø Linux User Group 29. januar,
og slutter på Høgskolen i Agder i mars. Til sammen skal vi besøke
30 høgskoler, universitet og brukerforeninger.
Hensikten med forelesningene er å dele våre erfaringer med profesjonelle utviklingsverktøy. Vi ønsker å gjøre programmering mer inspirerende og morsomt.
Qt, Trolltechs flaggskip, er et kryssplattform rammeverk for utvikling av programvare for Linux, Mac og Windows – basert på en og samme kildekode – og Qt
Jambi gjør dette tilgjengelig også for Javautviklere. Introduksjonen i Qt Jambi
viser hvordan man programmerer Java med Qt og passer både for nye og mer
erfarne programmerere.
Med Qtopia Greenphone håper vi å skape entusiasme rundt Linux-programmer for mobiltelefoner og vi forteller om hva som må til for å lage denne typen
programvare. Qtopia Greenphone ble lansert høsten 2006 og er et utviklingsmiljø
for mobiltelefoner basert på Linux, som inkluderer en fysisk mobiltelefon og gjør
det mulig for utviklere å lage og teste mobile løsninger på en GSM/GPRS mobiltelefon.
Qtopia fra Trolltech er en ledende Linuxbasert programvare-plattform som inneholder grafisk brukergrensesnitt for mobiltelefoner og annen forbrukerelektronikk.
Via et eget programmeringsgrensesnitt gjør Qtopia det også mulig å kjøre applikasjoner utviklet i Qt på integrerte dataenheter basert på Linux.
Vi gjøre oppmerksom på at endringer kan forekomme i turneprogrammet.
Se http://www.trolltech.com for detaljer.

Om Trolltech
Trolltech er en ledende leverandør av verktøy som gjør det enklere og raskere å
lage programvare for pc, integrerte dataenheter og forbukerelekronikk. Trolltechs
utviklerverktøy er grunnlaget for tusenvis av produkter, inkludert Google Earth og
Adobe Photoshop Elements.
Trolltechs forretningsmodell er bygget på en dobbel-lisensiering med lisenser
både for utvikling av fri og kommersiell programvare. Selskapet har en internasjonal profil med kontorer i fem land – Norge, Tyskland, Kina, Australia og USA
– og de drøyt 200 ansatte representerer over 20 nasjonaliteter.
Selskapet er registrert på Oslo Børs med TROLL som ticker. Mer informasjon om
Trollech finner du her: http://www.trolltech.com

Dato

Steder

Nord-Norge
29.01.07 Tromsø Linux User Group inviterer
Høgskolen og Universitetet
30.01.07 Linux-entusiaster i Narvik
31.01.07 Høgskolen i Narvik
01.02.07 Høgskolen i Bodø
01.02.07 HiBO inviterer Næringsliv og ITentusiaster
05.02.07
06.02.07
07.02.07
08.02.07

Østlandet
Høgskolen i Hedemark (Rena) kl 9
Høgskolen i Halden kl 12-14
Høgskolen i Gjøvik kl 12-13:20
Universitetet i Oslo kl 12-14

19.02.07
19.02.07
20.02.07
20.02.07
21.02.07
22.02.07
27.02.07
27.02.07
28.02.07
01.03.07

Midt-Norge
NTNU
Trondheim Linux User Group
Høgskolen i Nord-Trønderlag
Nord-Trønderlag dataforening
Høgskolen i Sør-Trønderlag
JavaBin Trondheim
Vest-Norge
Høgskolen i Molde
Dataforeningen Molde
Høgskolen i Ålesund
Dataforeningen Ålesund
Høgskolen i Buskerud (Kongsberg)
Høgskolen i Vestfold (Horten)
Universitetet i Bergen
Bergen Linux User Group/FriProg
Høgskolen i Bergen
Haugaland LUG

06.03.07
+
+
+
+
+
+

Sør- og Øst-Norge
Universitetet i Stavanger
Stavanger Linux User Group
JavaBin Stavanger
Høgskolen i Agder
Vestfold LUG
Høgskolen i Oslo
Norwegian Unix User Group

+

Har avtale. Dato avklares senere

13.02.07
13.02.07
14.02.07
14.02.07
15.02.07
15.02.07

=

Kongsberg kommune ønsker et norsk
kompetansesenter for fri programvare
velkommen!
heter skal vurdere fri programvare ved
anskaffelse av nye IKT-løsninger.

Kongsberg kommune har de senere år
tatt i bruk løsninger som er utviklet ved
hjelp av fri programvare, og jeg ser
med stor glede på at et nå etableres
et norsk kompetansesenter for fri programvare!
Bakgrunnen for at Kongsberg kommune har valgt frie programvareløsninger
er basert på kost/nytte samt vårt ønske
om å frigjøre oss fra enkelte leverandørers monopolgrep. Vi er i ferd med
å gå over til den «frie kontorpakken»
OpenOffice i hele kommunen. Valget
av OpenOffice er basert på kost/nytte
og åpenhet. OpenOffice er pr. dags
dato den eneste kontorpakken som
lagrer dataene i et internasjonalt
godkjent åpent format (ODF). Dette
er av stor strategisk viktighet for oss
– da dette sikrer oss at vi kan hente
opp dagens informasjon om f.eks. 15
år – uavhengig av hvilken kontorpakkeløsning vi da sitter med.
Vi har i flere år har vært opptatt av
mest mulig leverandøruavhengighet og
mest mulig reell konkurranse. Fri programvare gir oss større frihet til å gå ut
i markedet og kjøpe konsulentbistand
der dette er mest hensiktsmessig
– uavhengig av hvem som har laget
løsningen.
Jeg er derfor glad for at «eNorge 2009»
og «eKommune 2009» inneholder
«kravet» om at alle offentlige virksom-

Kongsberg kommune har utviklet et
par andre IKT-løsninger basert på fri
programvare. Dette er løsninger som
fungerer godt hos oss, og som alle
landets kommuner «fritt» kan ta i bruk
uten at de må betale lisenskostnader
til en leverandør. Jeg tror ikke at fri
programvare er svaret på alt, men jeg
har stor tro på at kommunenorge har
mye å hente på mer omfattende bruk
av løsninger basert på fri programvare!
Dette gir oss uante muligheter til å dele
på utviklingskostnader og til gjenbruk
av programvare!
I så måte har jeg store forhåpninger til
etableringen av kompetansesenteret
for fri programvare. Vi trenger et
ressurssenter som kan bistå oss i å
vurdere og ta i bruk slike IKT-løsninger.
Videre ser jeg for meg at senteret vil
være en viktig bidragsyter til etablering
av modeller for videreutvikling og kostnadsdeling mellom kommunene.
Jeg håper at senteret får mange
henvendelser fra rådmenn og andre
kommunalt ansatte, og jeg tror at
etableringen av et slikt senter vil være
en viktig faktor for at kommunenorge
skal lykkes!
Jeg ønsker på vegne av Kongsberg
kommune kompetansesenteret lykke
til!

Hilsen
Arild Raaen
rådmann Kongsberg kommune

Karde AS

Innovasjonsbasert
rådgivning og ledelse
Karde er sentral i flere
innovasjonsprosjekter
med delfinansiering fra
Europakommisjonen og fra flere
program i Norges forskningsråd.
I disse prosjektene samarbeider
vi med mange framtidsrettede
virksomheter i næringsliv og
offentlig sektor.
Kardes kompetanse og tjenester:
• Brukergrensesnitt
•

FoU-finansiering

•

Ledelse

•

Mobile tjenester

•

Systemutvikling

•

Universell utforming

•

Virksomhetsutvikling

Les mer på www.karde.no

Tellu AS

Avanserte mobile tjenester
Tellu utvikler og drifter tjenester
som øker effektiviteten gjennom
nye og forbedrede dialoger i
mobilkanalen. Med en plattform
som er skreddersydd for
mobiltjenester tilbyr vi:
• Ferdige løsninger som utnytter
mobilkanalen
•

Mobiltjenester som er integrert
med kundenes IT-systemer

•

Tjeneste- og
applikasjonsutvikling med
tilhørende support

•

Drift – mulighet for ASP

Vi tilbyr topp kompetanse og
markeds-ledende mobile løsninger.

Les mer på www.tellu.no
Karde og Tellu støtter etableringen
av et norsk kompetansesenter for fri
programvare
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Hva er fri programvare?
Datamaskiner er et vesentlig element i vår hverdag, enten det er i form av
arbeidsverktøy, til underholdning eller som kommunikasjonsbærer. Eller i det
minste som en del av den generelle infrastrukturen vi alle benytter oss av.
Instruksjonene som forteller datamaskinene hva de skal utføre kalles programvare.

Av Runar Ingebrigtsen,
runar@mopo.no, mopo as

Så hva er egentlig
fri programvare? Det
er altså retten til å gjøre
som du selv vil med den
teknologien du gjør deg
avhengig av i hverdagen.

Programvare er definert
som åndsverk, og er
gjenstand for nasjonale og
internasjonale regler om
opphavsrett. Det vil si at den
som utvikler programvare
har enerett til enhver utnyttelse av dette
åndsverket. Ingen andre har noen rett til
å bruke eller gjøre nytte av programvaren
uten at opphavsmannen, den som har
opphavsretten, gir tillatelse til det.

Fri programvare betyr at du har frihet til å
behandle programvaren som om du selv
hadde opphavsretten. Det vil si at du har
fått tillatelse til å gjøre som du vil. Du kan
fritt lage, og dele, et ubegrenset antall
kopier av programvaren. Det er ingen begrensninger i hva du kan bruke programvaren til, hvordan du kan bruke den eller
hvorhen du kan bruke den. I tillegg har du
fri tilgang til «oppskriften» til programvaren,
eller kildekoden på fagspråk, slik at du kan
tilpasse og endre den så mye du måtte
ønske.
Nå lurer du kanskje på hvorfor det er et
poeng at du «kan gjøre som du vil»? Du

opplever kanskje at du
bruker datamaskinen som
«du vil» allerede, selv om
dine systemer ikke er
«frie». Den regulerende
programvareindustrien benytter ofte opphavsretten til
å begrense hvilke tillatelser
til bruk av programvaren
deres du som bruker har. Lisensteksten
som kommer med programvaren forteller
deg hva du kan gjøre.
De vanligste begrensningene du møter er
at du ikke har lov til hverken å lage eller
distribuere kopier, og du har ingen rett til
innsyn i eller tilpassing av kildekoden. Bare
for å kunne bruke programvaren lovlig må
du vanligvis betale en lisensavgift. Dette
gjelder ikke fri programvare, som du kan
bruke helt fritt. De eneste kostnadene som
påløper med fri programvare er utgifter til
installasjon, vedlikehold og support. Kostnader som uansett tilkommer ved bruk av
programvare, også den som ikke er fri.
Fri programvare handler om å dele.
Tusenvis av mennesker, universiteter, skoler, forskningsstasjoner og kommersielle
virksomheter over hele verden bidrar.
Programvaren de utvikler offentliggjøres

på Internett under en fri lisens, slik at programvaren kan hentes ned og brukes av
andre. Andre som jobber med det samme
studerer og videreutvikler kildekoden, som
deretter fører denne tilbake til opphavsmannen. Slik sitter alle igjen med et bedre
produkt og lavere kostnader til utvikling,
enn om de skulle jobbe hver for seg med
like produkter.
Så hva er egentlig fri programvare? Det
er altså retten til å gjøre som du selv vil
med den teknologien du gjør deg avhengig
av i hverdagen. Du burde alltid ha lov til
å bytte leverandør av programvare uten
å måtte bytte ut systemene, akkurat som
du har lov til å bytte snekkerfirma uten å
bytte ut huset. Friheten du får gjennom
lisensavtalen til fri programvare sikrer deg
at systemene er tilgjengelig på dine premisser. Dermed kan ingen andre avgjøre
hvordan du forvalter det du har anskaffet
på lovlig vis.
Artikkelforfatter Runar Ingebrigtsen er
gründer av selskapet «Mormor bruker fri
programvare AS» (mopo as). På grunn av
sin aktivitet mottok han prisen «Ung entreprenør 2005» og tittelen «propell» av Bodø
kommune.

Definisjonen på fri programvare
Fri programvare referer til brukernes frihet til å kjøre, kopiere,
distribuere, studere, forandre på og forbedre programvaren.
Mer presist refererer det til fire typer frihet, for brukerne av
programvaren:
• Friheten til å kjøre programmet, uansett hensikt (frihet 0).

• Friheten til å forbedre programmet, og gi det ut med dine
forbedringer til offentlig eie, slik at hele samfunnet kan få
utbytte av det (frihet 3).
Les hele definisjonen på
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.no.html

• Friheten til å studere hvordan programmet virker, og tilpasse
det til dine behov (frihet 1).
• Friheten til å redistribuere kopier så du kan hjelpe din neste
(frihet 2).
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Open Source Initiative har en lignende definisjon på
http://www.opensource.org/

Mange tror at fri programvare
er det samme som gratis programvare. Det er det ikke.

Hva er forskjellen på fri programvare
og gratis programvare?
Av Bjørn Venn, bjorn.venn@bfk.no
Spesialkonsulent, Buskerud fylkeskommune

det en begrenset periode før du må betale en
lisensavgift.

Mange tror at fri programvare er det samme
som gratis programvare. Det er det ikke.

Programvareutviklingen av gratis programvare
skjer utelukkende innenfor den organisasjonen
som eier programvaren, noe som gir dem god
kontroll over utviklingen, men som kan gjøre
dem sårbare (spesielt dersom organisasjonen
er liten og nøkkelpersoner blir borte). Fordelen
er at de sitter med full kontroll over programvaren og de mener nok selv at det er lettere å
styre utviklingen på denne måten.

Fri programvare er knyttet til en del friheter
du som bruker får. Hvilke friheter som gjelder
er regulert i den frie programvarelisensen (se
artikler andre steder i magasinet om dette).
Det er ingenting i lisensen som sier at fri programvare skal være gratis. Med begrepet gratis
programvare (på engelsk; freeware) mener man
vanligvis lukket, proprietær programvare som
kan lastes ned gratis fra nettet.
Eksempler på dette er Microsofts nettleser
Internet Explorer, den norske nettleseren Opera
og IP-telefoniprogrammet Skype. Inntektene
kommer typisk fra tilleggsprodukter og/eller tjenester (som f.eks. support). En variant av freeware er shareware. Shareware er også lukket,
proprietær programvare som du også laster
ned gratis fra nettet, men du kan bare bruke

Hadde de lisensiert programvaren sin under en
fri lisens, så ville de kunne nyte godt av den frie
utviklingsmodellen, og fått økt antall utviklere
som kan rette feil og drive videreutvikling betraktelig. Det er ikke helt uvanlig at når en gratis
programvare har fått en stor utbredelse, så innføres det en lisenskostnad på programvaren.
Billedbehandlingsprogrammet Paint Shop Pro
er et eksemplet på det.

Foundation For E-business And Trade Procedures
NorStella er en privat, samfunnsgagnlig stiftelse
med hovedmål å fremme bruk av kostnadseffektiv,
sikker elektronisk samhandling og forretningsdrift
basert på åpne, internasjonale standarder.
Gjennom flere års virksomhet har NorStella bidratt
til utvikling og bruk av åpne standarder. Som forkjemper for åpne standarder innen elektronisk samhandling er det
en naturlig forlengelse for NorStella å aktiv fremme bruk av åpen
kildekode/fri programvare. Vi har derfor i 2006 etablert et Fri Programvare Forum (FriProF) som har som hovedmål å bidra til forståelse og kunnskap om fri programvare. Fri programvare skaper økt

innovasjon for bedriftene og merverdi for brukere. Vi jobber nært
sammen med relevante, nasjonale og internasjonale organisasjoner
som arbeider med spørsmål knyttet til fri programvare. Forumet har
etablert en levende prosjekt-wiki (http://wiki.freecode.no/norstella).
Her skal innhold legges ut, det skal diskuteres og det skal synses.
Forumet skal bruke dette som en arbeidsplattform for fri programvare og ALLE som er interessert er velkommen til å være med.
For deltagelse i NorStellas FriProF kontakt oss på
Epost: norstella@norstella.no URL: www.norstella.no eller
Tlf. 22 99 61 00
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Hvorfor er fri programvare ofte gratis?
Av Bjørn Venn, bjorn.venn@bfk.no
Spesialkonsulent Buskerud fylkeskommune
Fri programvare oppstår ofte ved at en
person eller et selskap har et konkret behov. I stedet for å lete etter et kommersielt
produkt, så setter man heller igang og
utvikler noe selv. Mange vil stille spørsmål
ved dette; det gir jo en høy grad av sårbarhet. Hva om vedkommende som utviklet
programmet blir borte? Hva da med vedlikehold og eventuelt videre utvikling?
Utvikleren har i utgangspunktet ingen kommersiell interesse i det han selv har utviklet,
og en fri programvareutvikler velger da
å gjøre sin programvare fritt tilgjengelig
på Internett, ofte på store nettsteder slik
som sourceforge.net (hvor det nå snart

er 140.000 registrerte frie programvareprosjekter). Andre utviklere, med samme
behov, oppdager fort programvaren, laster
den ned og kanskje begynner å involvere
seg i feilretting, dokumentasjonsarbeid
og/eller i den videre utviklingen.
Det er dette som er utviklingsmodellen for
fri programvare. Det er dette som gjør at
fri programvare blir videreutviklet og får
en stor utbredelse. For å oppnå dette, bør
det ikke være noen stor kostnad for andre
utviklere å laste ned og ta i bruk programvaren. De fleste frie programmerere velger
derfor å legge sine programmer ut på
nettet for fri (gratis) nedlasting. Og for å
sikre seg at den ønskede utviklingen skjer,
så frigis programvaren under en av de frie
lisensene, som sikrer at programvaren
fortsetter å være fri (se artikkel om dette
annet sted i magasinet). VG Multimedia
(VGnett) gjorde høsten 2006 fritt tilgjengelig en programvare de hadde finansiert
utviklingen av. Det skal bli spennende å se

hvordan denne programvaren utbrer seg
i løpet av årene som kommer og hvordan
den blir videreutviklet (se artikkel om dette
annet sted i magasinet).
Men fri programvare utvikles også av
programvareselskaper. Disse nyter også
godt av andre utvikleres engasjement. Programvareselskapet eZ systems i Skien er
et eksempel på et selskap som aldri hadde
lyktes med å utvikle det produktet de har,
hadde det ikke vært for en stor mengde
støttespillere fra hele verden. Disse støttespillerne utgjør et fellesskap (eng: community), som bidrar til utviklingen.
Forøvrig finnes det eksempler på frie
programvarer som har en kostnad. Denne
er ofte svært liten og dekker mer kostnader
knyttet til media (en CD- eller DVD-plate),
dokumentasjon på papir, og eventuelt
support (brukerstøtte), enn selve programvaren.

Bli abonnent på
LINUXmagasinet nå!
Eneste norskpråklige Linux-/åpen kildekodemagasin. Få 5 nummer (1 år) av
LINUXmagasinet rett hjem i postkassen din, og spar 200 kroner i forhold til løssalg.
Vi støtter etableringen av det nasjonale kompetansesenteret for fri programvare!

Kr 220,-

(vanlig abonnementspris er kr 320,-)

Ja takk! Jeg bestiller 1 års abonnement på LINUXmagasinet for kr 220,-. Tilbudet er gyldig til 31/05-2007.

Navn:_________________________________________________________________________________
Firma:__________________________________________ E-post/tlf.:______________________________
Adresse:_______________________________________________________________________________
Postnummer/sted:________________________________________________________________________
Abonnementet fornyer vi automatisk dersom du ikke gir annen beskjed.
E-post: abo@linmag.no l Faks: 23 36 82 01 l PB 7183 Majorstuen, 0307 Oslo l www.linmag.no
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Hvor mange Linux-varianter finnes?
Svar: Ingen!
Av Bjørn Venn, bjorn.venn@bfk.no
Spesialkonsulent Buskerud fylkeskommune

Mange har fått et innrykk av at det
finnes mange forkjellige Linuxvarianter, men det er altså feil.
Det finnes kun en Linux. Derimot
finnes det en rekke forskjellige
linuxdistribusjoner. Her kommer en
enkel, liten oppklaring:

Selve operativsystemet, som gjør at en datamaskin starter og kan kommunisere med
omverdenen, består av en del sentrale
komponenter. Disse sentrale komponentene utkjør det som kalles kjernen i operativsystemet og kalles GNU/Linux (ofte kun
omtalt som Linux).
De fleste av oss er kjent med at det i
Microsofts Windows følger det med en del
småprogrammer, som for eksempel en
kalkulator, en enkel liten tekstbehandler, en
nettleser og en del administrasjonsverktøy.
Men skal du ha litt mer funksjonsrik programvare, må du kjøpe dette i tillegg (f.eks.
Microsoft Office eller billedbehandlingsprogramet Adope Photoshop).

frie programvarer. En slik samling av frie
programvarer kalles en linuxdistribusjon.
De kan være svært omfattende og kan
inkludere opp mot 10.000 små og store
programvarekomponenter, alt fra små
applikasjoner som brukeren normalt ikke
merker noe til, til omfattende kjente «pakker» som f.eks. kontorpakken OpenOffice
og billedbehandlingsprogrammet Gimp.
I den frie programvareverdenen er altså alt
moduloppbygd, slik at grensesnittet er en
egen applikasjon (og ikke en del av selve
operativsystemet GNU/Linux), akkurat slik
MS-DOS og de tidlige Windows-versjonene
var. Til Linux kan du velge mellom en rekke
forskjellige grafiske grensesnitt, og de forskjellige distribusjonenen har sine favoritter,
typisk GNOME, KDE eller XFCE. For en
uvitende bruker kan det derfor se ut som
om det er forskjellige varianter av Linux,
men det er det altså ikke. Det er kun det
grafiske grensesnittet som er forskjellig.
Noen linuxdistribusjoner har spesialisert
seg for servere, mens andre retter seg mot
den vanlige bruker. Noen av de mest kjente
er Debian, Mandriva, Red Hat, Ubuntu,
Fedora, MEPIS og Novells SuSE Linux. Alle
som vil kan selv sette sammen sin egen
Linux-distribusjon. I Norge har Barne- og
familiedepartementet støttet den norske
distribusjonen Snøfrix (bilde), som er en
tilpasning av distribusjonen Knoppix. Men
en av de virkelig kjente og store norske distribusjonene er Skolelinux, (som er spesielt
satt sammen for skoleverket, og som nå er
blitt en del av Debian-organisasjonen).

Hvis det bare finnes en Linux, hvorfor
er det da så mange forskjellige valg
for Linux når man f.eks. skal laste ned
Skype?
Går du inn på www.skype.com og skal
laste ned en Skype-versjon for Linux, så
kan man få inntrykk av at det finnes flere
Linux-varianter. Det er ikke tilfellet, men
derimot finnes det forskjellige pakkesystemer. Et pakkesystem er et system for å
pakke og distribuere programvare. Debian
har sitt eget system, som mange andre
distribusjoner også benytter, mens Red Hat
har sin variant. Dette kan få det til å se ut
som om det finnes mange Linux-varianter,
men det er altså ikke tilfellet. Det finnes
kun en Linux.
Du kan lese mer om Linux i det frie leksikonet http://no.wikipedia.org/wiki/Linux
og mer om de forskjellige linuxdistribusjonene på f.eks. http://no.wikipedia.org/
wiki/Kategori:Linuxdistribusjoner, http:
//linux1.no/ og http://distrowatch.com/

I den frie programvareverdenen er det en
del organisasjoner (ideelle og kommersielle) som har satt sammen en samling

De 10 mest kjente linuxdistribusjonenen (fra venstre): Ubuntu, Mandriva, SUSE, Fedora, Debian, Gentoo, Slackware, Knoppix, MEPIS, og
Xandros.

9

Åpne dokumentformater må være reelt åpne
Av Martin Hauge
Styremedlem i «Stiftelsen Åpne
kontorprogram på norsk»

Det foregår nå på mange
måter en slags kamp mellom
to åpne dokumentformat. Det
ene formatet er det vi kjenner
fra OpenOffice.org, og som har
navnet OpenDocument Format
(forkortet ODF). I mai 2006
ble ODF fastsatt som ISO/IEC
26300-standard og i november
ble standarden publisert.

Det konkurrerende formatet er Microsoft
Office Open XML (forkortet OOXML). Dette
formatet har vi foreløpig ikke særlig godt
grunnlag for å bedømme, men vi håper
at dersom OOXML blir godkjent som en
åpen standard av ISO – så må det i praksis
også fungere som et åpent format. OOXML
må ikke bli en ny låsemekanisme for et
bestemt programvare-produkt, bare under
en ny forkledning. Dette håper vi at det
internasjonale standardiseringsorganet ISO
og myndighetene er oppmerksom på, og
stiller krav som garanterer åpenhet – også
i praksis.
Åpne standarder vil bli helt avgjørende for
samvirke mellom datasystemer. EU har satt
opp fire krav til åpne dokumentstandarder.
ODF fyller alle disse kravene:
§ Standarden er anerkjent og vil bli
vedlikeholdt av en ikke-kommersiell
organisasjon, og det løpende utviklingsarbeidet foregår på basis av
beslutningsprosess som er åpen for alle
interesserte parter. (ODF vedlikeholdes
av standardiseringsorganisasjonen
OASIS)
§ Standarden er publisert og dokumentasjonen er tilgjengelig, enten gratis eller
for en ubetydelig avgift. Det er tillatt
for alle å kopiere, distribuere og bruke
standarden gratis.
§ Den intellektuelle rettighet knyttet til
standarden (f. eks. patenter) er gjort
ugjenkallelig tilgjengelig avgiftsfritt
§ Det er ingen forbehold om gjenbruk av
standarden.
For å gjøre formatet mest mulig brukervennlig og for å invitere til mer innovativ
bruk av standarden innen fagsystemer, tekniske systemer osv. oppfyller OpenDocument også flere andre funksjonskrav som
en åpen dokumentstandard bør støtte:
§ Formatet er XML-basert med en syntaks
som er lagt så nær opp til eksisterende
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standarder som mulig. Dette forenkler
gjenbruk av standarden vesentlig,
samtidig som den letter og inviterer
til innovativ bruk av standarden. Den
støtter også andre åpne standarder
som XPath, XLinks, SVG, XForms, og
MathML
§ Det brukes ingen binære formater i
standarden
§ OpenDocument har ingen digitale
restriksjonsmekanismer innebygget
§ Bruk av OLE-objekter er åpent dokumentert i OpenDocument
Utviklere som har laget dataprogram med
utveksling av OpenDocument har meldt
at formatet er enkelt i bruk, og samspiller
med etablerte standarder på en ryddig og
oversiktlig måte. Det at man har full tilgang
til informasjon om alle deler av standarden
gjør utvikling mer effektiv, og man står fritt
til å velge passende IT-verktøy til arbeidet.
Man har også unngått udokumenterte
systemer for produktinnlåsing. Eksempler
på det er Digitale RestriksjonsMekanismer
(DRM) og OLE-objekter eid av bestemte
leverandører som hindrer konkurrenter i å
bruke formatet.
Om kort tid vil vi kanskje ha to «nesten like»
standarder tilgjengelig, og det blir en utfordring for Standardiseringsrådet å anbefale
norske myndigheter å bruke én av dem.
Det kan utvilsomt bli en intens prosess
både med hensyn til sammenligning og
kriterieutforming.
For spesielt interesserte er det et ekstra
poeng at underkomiteen i ISO, som mest
sannsynlig skal vurdere bidraget fra Ecma
International (OOXML) faktisk skal ha sitt
neste møte i Oslo, i mars 2007. Vi går
definitivt en spennende tid i møte (Les mer
om dette på Standard Norges sider: http://
www.standard.no/imaker.exe?id=13821).
Utfordringen vår til OOXML er at de oppfyller de samme kravene som ODF på de
punktene som er nevnt over.

Statsrådsbesøk på Holmlia skole:

Enkel Linux-drift gir mye skole-IT til lav pris
Av Ann Kristin Bentzen Ernes, annk@digi.no
(gjengitt etter tillatelse fra nettavisen digi.no)

Linux klare seg med utdaterte PC-er som
koster en femtedel av hva de normalt ville
ha måtte punget ut.

Bruken av lavbudsjett-IT på Holmlia skole
imponerte statsrådene Røys og Halvorsen.
Holmlia skole er en grunnskole i en drabantby i Oslo øst som er sterkt preget av
innvandrere. Andelen elever som ikke er
etnisk norske er 62 prosent. Skolen har
derfor lett for å oppfattes av utenforstående
som en ghettoinstitusjon med ressurssvake
elever.
Den 10. januar organiserte skolen en mottakelse for finansminister Kristin Halvorsen
og fornyelsesminister Heidi Grande Røys, i
tillegg til bystyremedlemmer, ledende norske pedagoger og presse. Hensikten var å
presentere resultatene av skolens satsing
på IT i undervisningene de siste årene.
Det var ikke bare statsrådene som lot seg
imponere og som noterte flittig for å få
med seg nøkkeldetaljer i hva skolen har
fått til gjennom innovativ bruk av knappe
midler.
Holmlia skole var en av de første skoler
i Norge som tok i bruk Linux og fri programvare for snart tre år siden.
I 2000 var det så dårlig stilt med skolens
IT-løsning at IT-ansvarlig på Holmlia skole,
Johnny Rognså, mente skolen lå med
fullstendig brukken rygg. Dagens mobilte-

I Oslo i dag skal det være seks skoler
som har tatt i bruk Linux, men her kan det
skje mye framover. Leder for Kultur og
Udanning i Oslo bystyre, Kari Pahle, sier
til digi.no at det nå er en enstemmighet i
bystyre om at alle Oslo-skoler skal prøve
ut Linux.
lefoner har mer datakraft enn alle PC-ene vi
hadde til sammen på den tiden, uttalte han
på gårsdagens møte.
Skolen hadde et 15-talls Windows PC-er
som krevde en hel IT-stilling. Rognså mente
han hadde sin fulle strev med å løpe rundt
med en CD for å installere nye versjoner og
oppdatere.

Det er også en kjent sak at IT-minister Heidi
Grande Røys har kjempet for åpen kildekode og Linux, og har lagt dette inn som et
eget punkt i IT-stortingsmeldingen som ble
offentliggjort i desember.

I dag har skolen med 443 elever og 40
årsverk, 200 Linux-klienter. Det skal være
rundt 2,3 elever per PC, mens hver lærer
har sin egen PC.
Skolen har ingen leverandøravtale. Den
alminnelig oppfatningen av ikke å ha
en leverandøravtale, er at IT-driften er
mer sårbar. IT-sjef Rognså avfeier dette:
Han mener han har mindre å gjøre nå
enn i 2000. IT-driften krever nå bare 0,65
årsverk. 200 Linux-klienter er 35 prosent
mindre ressurskrevende enn 200 Windows-PC-er.
Og skulle det være behov for hjelp betaler
skolen gladelig et konsulenthonorar til
Skolelinux, som likevel vil bli langt billigere
enn dyre lisenser og dyre PC-er.
Rognså har regnet ut at skolen bare på
lisenskostnader sparer rundt 100 000 kroner i året. I tillegg kan skolen med bruk av

Fri programvare
– noen populære programmer
Mozilla Firefox (Nettleser)

OpenOffice (Kontorpakke)

Gimp (Bildebehandling)

Linux (Operativsystem)
Mozilla Thunderbird
(E-postklient)
Video Lan Client
(Mediespiller)

Rektor Kari Lønning ved
Holmlia skole

WikiPedia
(Leksikon på nett)
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Stiller fri programvare likt i konkurransen
med leverandøreid programvare?
Det statlige organet som skal passe på at regelverket følges ved
offentlige anskaffelser, Klagenemnda for offentlige anskaffelser,
KOFA, traff i høst en beslutning til glede for alle som arbeider med fri
programvare.

Av Svein-Erik Torstvedt,
ans. red. Linuxmagasinet
Det var Vest-Agder fylkeskommune som
fikk smikk over fingrene etter å ha gjennomført en anbudskonkurranse i forbindelse med innkjøp av programvarelisenser.
Etter klage fra en av tilbyderne, fri programvareselskapet Linpro, konstaterte KOFA at
fylkeskommunen hadde brutt flere viktige
bestemmelser.
Den viktigste feilen som ble begått, er
at man istedet for å be om anbud på
løsninger, ba om anbud på produkter fra
navngitte produsenter, bl.a. Microsoft. Det
var også uklarheter i anbudsinnbydelsen
omkring differensiering mellom programlisenser og administrative løsninger.
Klagenemnda sier også at den ikke kan se
at det skulle være forbundet med særlige
problemer å angi funksjonskrav som basis
for anskaffelsen, eventuelt om nødvendig
føre opp et program med tilføyelsen «eller
tilsvarende».
Med dette er det både fastslått at vi har et

regelverk for offentlige anskaffelser som
ivaretar frie og åpne programvareløsninger,
og at det er en vilje i overordnede organer
til å håndheve dette regelverket. Det er
også kjent at det er politisk vilje i de fleste
partier på Stortinget til å legge tilrette for fri
konkurranse om IT-løsninger til det offentlige
Så langt er alt vel.
Men makten bak KOFAS’ beslutninger er
dessverre begrenset, fordi formålsparagrafen slår fast at organets rolle kun er
rådgivende.

Dermed er det slik at kommuner, fylkeskommuner og andre i prinsippet ganske
ustraffet (med bare en smekk over fingrene
som konsekvens) kan fortsette å utarbeide
anbudsinnbydelser som hindrer at fri programvare kommer i betraktning. Vi synes at
når det offentlige har akseptert fri konkurranse som et prinsipp for offentlige anskaffelser, bør man ha en ordning som sørger
for at dette blir gjennomført uten mere
dilldall. Det er ihvertfall for mye forlangt at
leverandørene skal måtte ta sjansen på
store kostnader ved å gå rettens vei for å få
iverksatt vedtatte prinsipper.

I regelverket heter det også at nemnda
i slutningen ikke skal uttale seg om de
rettslige konsekvenser av brudd, men den
kan uttale seg om vilkårene for klager til
å kreve erstatning anses oppfylt. Klagenemnda kan bare prøve lovmessigheten av
unnlatelsen, handlingen eller beslutningen.
Dersom klagenemnda finner grunn til det,
kan den rette en henvendelse til innklagede
med forespørsel om hva som vil bli gjort
for å rette feilen eller unngå tilsvarende feil
i fremtiden.

Vi støtter etableringen av et
Nasjonalt Kompetansesenter for Fri Programvare
Leverandøren av kommunikasjonsløsninger
basert på åpne standarder
Møre & Romsdal - Sogn & Fjordane

Nimra Norge AS
www.nimra.no

Telefon: 70 11 15 00
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Regional kompetanseportal basert på fri
programvare tatt i bruk i Kongsbergregionen
Av Britt Inger Kolset
britt-inger.kolset@kongsberg.kommune.no
Sju kommuner i Kongsbergregionen har
siden 2006 benyttet en felles kurspåmeldingsportal som er utviklet ved hjelp av fri
programvare.
Dette er et av de første prosjektene hvor
kommuner går i spissen for deling av
kildekode gjennom etablering av en fri programvareløsning, og innebærer at andre
kommuner/regioner fritt kan ta løsningen i
bruk uten å måtte betale lisenskostnader.
Portalens formål er i første rekke å
synliggjøre og tilby alle typer kurs og
administrere kurspåmeldinger på tvers av
kommunegrensene for kommunalt ansatte
i Kongsbergregionen.

Siden oppstart for 3⁄4 år siden har man
erfart at arbeidet med administrering av
kommunenes kursvirksomhet har blitt
betydelig enklere. Man ser også at portalen
bidrar til et tettere opplæringssamarbeid i
Kongsbergregionen. Løsningen er intuitiv
og enkel å bruke, og regionens ansatte
trenger ingen opplæring for å bruke portalen og melde seg på kurs.
Kommunene i Kongsbergregionen har hele
tiden vært opptatt av at andre kommuner
fritt kan gjenbruke løsningen.
Portalen er utviklet i samarbeid med et
eksternt konsulentfirma, og regionen har
inngått driftsavtale med ekstern driftsleverandør om ASP-drift av løsningen.
Løsningen kan fritt lastes ned av alle
kommuner. Dersom en kommune/region
ønsker bistand til oppsett av nødvendige
grunndata og inngå avtale om ASP-drift,

vil kostnadene forbundet med dette være
meget beskjedne, og vel verdt å se nærmere på!
Arendal kommune tar løsningen i bruk i
disse dager, og flere andre kommuner/
regioner er også i ferd med å se nærmere
på den.
Kongsbergregionen har store forventninger
til at det nasjonale kompetansesenteret for
fri programvare vil være en viktig ressurs i
forbindelse med koordinering av videreutvikling av portalen slik at vi kan få til mest
mulig gjenbruk av utviklet funksjonalitet.
Hvis din kommune/region er interessert i
å høre mer om portalen - eventuelt teste
hvordan den virker, ta kontakt med IKTrådgiver i Kongsberg kommune Britt Inger
Kolset (mobil 48 16 62 21) som har vært
prosjektleder for utvikling og etablering av
kompetanseportalen.

Fri deg selv

En kontorpakke med innebygget frihet …
Vi støtter «Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare»
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Lynkurs

i frie programvarelisenser
Fri programvare er ikke bare en alternativ utviklingsmodell. Det er
også en alternativ måte å bruke opphavsretten på, som gir seg
utslag i lisensene. For å forstå utviklingsmodellen, bør du også
forstå hvordan lisensene fungerer. Her få du et lynkurs også i det
du bør forstå, for å forstå lisenssystemet.

Av Kristian Foss,
advokatfirma Haavind Vislie
Det første man må ha klart for seg er hva
en avtale er. Kort sagt er en avtale et tilbud
som aksepteres. Skriftlig eller muntlig. Det
er ingen krav til form, selv om man ofte
signerer større avtaler.
Så må du forstå hva opphavsrett er. Grovt
sagt er opphavsretten en enerett til å
bestemme over et stykke arbeid. Det vil si
hvem som kan bruke det, ta kopier av det
og offentliggjøre det. For å få opphavsrett
må arbeidet ha et minimum av originalitet
(verkshøyde som juristene sier).
Siden opphavsmannen har denne eneretten, må han gi brukeren tillatelse til bruk.
En slik tillatelse kalles en lisens, eller, om
du vil, en avtale om bruk.
Selskapene som sitter med opphavsretten
har tradisjonelt tatt seg betalt for lisensen,
og begrenset denne til bruk. Endringer og
fri deling har vært bannlyst. Dette kalles
gjerne proprietær, lukket eller produsenteid
programvare.
Hva er fri programvare?
Opphavsmennene til fri programvare velger
å bruke eneretten opphavsretten gir dem
på en annen og mer utradisjonell måte.
Frie programmerere tenker annerledes.
De ser seg best tjent med at lisenstageren
får rett til å kopiere og spre, forbedre,
endre og feilrette programvaren, i tillegg
til å bruke den fritt. For å klare dette, må
kildekoden være tilgjengelig (åpen). Av
den grunn er det noen som omtaler fri
programvare som programvare med åpen
kildekode, ofte bare omtalt som «åpen
kildekode».
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Selv om den frie programmereren ikke
velger å ta seg betalt for lisensen, gir opphavsretten han mulighet til å stille andre
vilkår. Et typisk vilkår som stilles, er at lisenstageren må dele de endringene han har
gjort i programmet med alle interesserte
(fellesskapet). Dette gir en gjensidighetsvirkning – eller på engelsk – copyleft.
Restriktive lisenser
Den mest kjente og utbredte frie programvarelisensen heter GNU General Public
License (GPL). Denne og andre restriktive
lisenser går lenger enn at bare endringer i
programmet skal deles med fellesskapet.
Vilkårene krever at lukket programvare som
blir blandet sammen med den frie programvaren også gjøres til fri programvare.
Dette skaper en slags smittende effekt,
som har fått mye oppmerksomhet.
Liberale lisenser
Lisenser som GPL kalles restriktive lisenser,
fordi de stiller strenge vilkår for bruken.
Men det finnes alle nyanser på skalaen, fra
de mest restriktive til de mest liberale. Den

mest kjente av de liberale heter BSD. BSD
har ingen gjensidighetsvirking, og få andre
vilkår for bruk.
Middels restriktive lisenser
Mellom disse ytterpunktene finnes lisenser
med bare moderat gjensidighetsvirkning.
De vil typisk sette som vilkår for bruken at
lisenstageren deler endringer i koden (til
den frie programvaren) med fellesskapet,
men ikke at tilstøtende kode underlegges
vilkårene.
Det offentliges mulighet
Noen programvarehus har vært skeptiske
til GPL fordi selskapene er avhengig av
å selge lisenser. Offentlige virksomheter,
som ikke lever av slikt salg, har imidlertid
mindre å bekymre seg for. For dem vil ofte
delingstanken som ligger til grunn for fri
programvare fungere godt for samarbeid
med andre offentlige virksomheter. Her ligger også kjernen i offentlig sektors potensial ved bruk av fri programvare, ved siden
av de normalt vederlagsfrie lisensene.

Les mer om de frie lisensene på Free Software Foundation sine sider: www.fsf.org
og på Open Source Initiative sine sider www.opensource.org.

Er Linux Kommunistisk?
Svaret finner du på debatten som
pågår på Linux1: http://linux1.no/forum/
viewtopic.php?t=5728
(kortversjonen: «Nei,
Linux har ikke noe med
kommunisme å gjøre.
tvert om.»)

Kartdata uten
bruksbegrensninger
av Petter Reinholdtsen, leder i NUUG
Kartdata uten bruksbegrensninger kommer
godt med når en lager fri programvare. En
dugandsgjeng har samlet seg i prosjektet
OpenStreetmap.org for å lage et verdenskart. Ved å bruke innsamlede GPS data
(fra f.eks. biler) og satelittbilder donert fra
Yahoo! har en allerede lykkes med å lage
kart over store deler av Europa. I Norge
er en godt i gang, og både bykartene for
Oslo og Bergen dekker allerede det meste
av byene. OpenStreetmap.org-kartet er
tilgjengelig på ESRI Shapefile-format for
bruk i tradisjonelle kartprogrammer.
Prosjektet har i dag ca. 4500 deltagere
på verdensbasis, med rundt 10 stykker
som bidrar fra Norge. Flere bidragsytere
etterlyses.

Teria.no

– Senter for fri læringsteknologi
Forslaget om et Senter for fri læringsteknologi er utarbeidet av Cerpus AS,
eStandard/Tore Hoel ved Høgskolen i Oslo
og IKT-Norge.

grunnlaget for et slikt senter og eventuelt
etablere det. Vesterålen Regionråd og
Sortland Næringsselskap har også støttet
forprosjektarbeidet økonomisk.

Teria skal bidra med å tilgjengeliggjøre fri
lærings og kunnskapsteknologi gjennom
rådgivning, utvikling og implementering.
Senterets aktiviteter skal blant annet
medvirke til utvikling av fri lærings- og
kunnskapsteknologi . Teria skal også bidra
til utvikling av kompetanse og kultur for
deling av kunnskap og ressurser innenfor
utdanningssektoren.

Prosjektet har nå vært i en fase hvor målsettingen har vært å:
§ Utarbeide et konsept for senteret, herunder konkretisere innholdet i senteret
§ Oppnå samarbeid med potensielle
aktører til senteret
§ Sikre videre fremdrift i prosjektet

Planene om et nytt senter ble først
presentert Kunnskapsdepartementet før
sommerferien 2006. Det resulterte bl.a. i et
oppdrag med å arrangere et fagseminar
om tjenesteorientert arkitektur som «første
oppdrag».
Senter for fri læringsteknologi kan innpasses i planene om et Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare. Cerpus
AS har også satt senteret på dagsorden
for Nordland fylkeskommune, som har
støttet Cerpus AS økonomisk for å utrede

Som et ledd i arbeidet med å videreutvikle
planer og strategier for Senter for fri læringsteknologi er det satt opp et nettsted,
www.teria.no.
Teria vil få sin forretningsadresse i Alsvåg i
Øksnes kommune i Vesterålen. Vesterålen
er et av de vakreste områdene i Norge,
med kontraster i fjell og hav, samt et mangfold av mennesker. Fylket og kommunene
i Vesterålen har fri læringsteknologi som
sitt satsingsområde. Med et allerede godt
etablert kompetansemiljø på området
lokalisert i Alsvåg, er det naturlig å legge
senteret hit.

Vil du kjøpe komplette
CD-sett av en eller flere
linuxdistribusjoner?
Eller hva med en CD-pakke med 12 utvalgte distribusjoner? Besøk:

Gratis nyheter
– et aktivt forum
– et sted å få hjelp
– Linux1.no
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Dansk nedtælling
mod åbne standarder

Av Morten Kjærsgaard
Formand for Open Source Leverandørerne i
Danmark, morten@magenta-aps.dk
Allerførst vil jeg sende en stor lykønskning
til Norge for beslutningen om at etablere
et kompetencecenter for fri programvare
– eller open source, som det hedder i
Danmark. Et helt specielt tillykke skal gå til
Bjørn Venn, der utrætteligt har kæmpet for
centret igennem flere år. Og til Buskerud
fylkeskommune, som har bakket ham op i
det store arbejde.
Open Source videncenter og
softwarebørs
I Danmark er vi også godt med – ikke
mindst på grund af det gode samarbejde
og den store inspiration, som vi henter fra
Norge. Ved årsskiftet 2005/06 fik vi, på
initiativ fra Open source Leverandørforeningen (OSL), et videncenter for software med
fokus på open source. Centret lancerer
sin første store satsning – en softwarebørs
for offentlige myndigheder - dette forår.
Tanken bag softwarebørsen er, at offentlige
IT-chefer og projektledere skal kunne dele
software med hinanden. Det kan være alt
fra OpenOffice-plugins og -makroer til IPtelefoni-moduler og dokumenthåndteringssystemer.
Gevinsten er stor for de offentlige myndigheder, der indtil nu har betalt overpris
for software-udvikling. Stadig flere offentlige ledere har forstået, at brugerlicenser
er de store virksomheders malkeko – og
hvorfor betale til at fede en ko op, som i
forvejen er overvægtig? I stedet kan de
offentlige myndigheder anvende IT-res-
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sourcerne på udvikling, tilpasning og
innovation i en udstrækning, som aldrig vil
kunne lade sig gøre, hvis de skal fortsætte
med at betale licenser for den samme vare
igen og igen. Det giver samtidig plads og
muligheder for de mindre IT-virksomheder,
som gerne vil konkurrere på markedsvilkår,
hvilket kun er muligt, hvis systemerne er
baseret på åbne standarder.
Åbne standarder ved
folketingsbeslutning
På Folketingets sidste dag inden sommerferien blev det besluttet at alle offentlige
myndigheder skal benytte åbne standarder
fra januar 2008. Beslutningen har vidtrækkende konsekvenser og betyder, at de
offentlige informationer aldrig kan låses til
en bestemt virksomheds produkt.
På den baggrund bad OSL Rambøll Management om at konsekvensberegne et
skifte til åbne standarder. Rapporten, der
var den første uvildige rapport om emnet i
Danmark – ja, måske overhovedet - at der
kan spares 25 millioner DKK om året alene
i centraladministrationen ved at skifte fra
Microsoft Office og XML til OpenOffice og
ODF. For den samlede offentlige sektor
giver det en besparelse på 500 mio. DKK
over 5 år.

Siden lanceringen af Rambøll-rapporten
har jeg talt med de fleste IT-ordførere i Folketinget, og jeg møder kun opbakning – fra
højre- til venstrefløjen. Der er ganske enkelt
stort respekt omkring vores dokumentation.
Derfor bliver rapporten et vigtigt bidrag, når
regeringen skal indføre åbne standarder.
Og netop valget mellem XML og ODF er
helt centralt, fordi XML-formatet er bundet
til en bestemt virksomhed, nemlig Microsoft. Der er efterhånden en erkendelse af,
at det ikke er hensigtsmæssigt at lægge
de offentlige IT-standarder i hænderne på
én enkelt virksomhed. Og nu har vi altså
en klar beregning, der viser, at alternativet
– ODF – oven i købet er langt billigere.
Nordisk samarbejde – global
konkurrenceevne
Den internationale udvikling går i retning af
åbne systemer. Det har en række af vores
europæiske naboer forstået – og meget tyder på, at de nordiske lande har potentiale
til at blive et kraftcenter på åbne standarder
og fri programvare. Jeg ved, at Sverige og
Finland arbejder i samme retning som os.
Lad os bruge det bedste fra open source
verdenen – samarbejdet og videndelingen
– og sammen blive et globalt fyrtårn for
innovation og åbne systemer. Til glæde for
vores borgere og for konkurrenceevnen i
de skandinaviske IT-virksomheder.

Skoleløsning med maksimal frihet

Møre og Romsdal
leder an blant fylkeskommunene
Av Martin Hauge,
IT-sjef i Møre og Romsdal fylke
martin.hauge@mrfylke.no
Fra i høst er det gjennomført et pilotprosjekt ved tre videregående skoler i Møre og
Romsdal fylke. Grunn-ideen er at elevene
skal nå alle de tjenestene de trenger via
Internett. Fylket ser det som en styrke for
digital læring at elevene kan bruke Linux
og Apple, like gjerne som Windows-maskiner. Prosjektet er det første i sitt slag
her i landet og er i sin helhet basert på fri
programvare.
I dag ligger det meste til rette for at elevene
kan nå de programmene og tjenestene de
trenger direkte via Internett. Fylket har alt et
par års erfaring med e-læringsplatformen
Class Fronter, dette er en 100% Internetttjeneste der vi ikke har lokale serverer.
Dette reduserer sterkt behovet for lokal
backup og lagring-tjenester. De aller fleste
skolene benytter i dag OpenOffice, nye
versjoner av OpenOffice og brukerhåndbok
kan lastes direkte ned fra Internett uten at
vi trenger et krevende lisensregime.
Frigjør ressurser – styrker digital læring
IT-seksjonen har siste året utviklet en løsning med en infrastruktur som gir elevene
de tjenestene de trenger via Internett, samtidig som sikkerheten blir ivaretatt i størst
mulig grad. - Store mengder bærbare PCer i trådløse nett stiller nye driftskrav som
gjør at vi må tenke i andre baner enn før.
Vi vil framdeles ha kontroll på tilgangen til
Internett, elevene må autentisere seg med
passord før de går inn på nettet. Det blir
også sett opp filter som hindrer elevene i å
gå inn på uønskede nett-adresser og at de
skal kunne laste ned uønsket programvare.
Når eleven er logget på nettet vil de alltid
få opp en portal der de får tilgang til ulike

pedagogiske tjenester. Det er lagt opp en
del andre tiltak som reduserer behovet for
brukerstøtte, og gjør det lettere for eleven
å bli tidlig operativ. Alle systemløsningene
rundt portal, sikkerhet etc. er laget i fri
programvare.
Elevene vil få større ansvar for sine egne
PC-er, det blir lagt til rette med en rekke
tiltak for at elevene skal kunne mestre dette
ansvaret. Utdanningsavdelingen i fylket ser
det som en sentral del av digital læring at
elevene skal kunne administrere sin egen
PC.
Den nye driftsløsingen innebærer at vi bygger ned mye av den gamle infrastrukturen
vi har i dag som er basert på vanlige PC-er
i klasserom-oppsett. Utdanningsavdelingen har sett med uro på de økende ressursbehovene og problemstillingene fylket
vil få på driftssiden dersom vil skal betjene
mengder med trådløse, bærbare PC-er på
en infrastruktur som er tilpasset de gamle
stasjonære PC-ene i klasseroms oppsett.
Nær halvparten av PC-ene er private
– står for kun 7% av supportbehovet.
De gamle tjenestene på elevnettene som
sentral utskrift, felles dokumentlagring,
backup, lisens administrasjon, «tanking» av
PC-er osv. vil etterhvert bli erstattet av Internett-baserte tjenester eller fjernet. Vi håper
vi kan frigjøre ressurser til for eksempel å
drive mer support og rettleiing overfor de
svakeste elevene.
Erfaringene fra pilotskolene er at alle de
ulike private PC-ene ikke har skapt noe
større problem. Tvert imot, så avlaster de
driftspersonellet ved skolene. Svært mange
elever har nå egne private bærbare PC-er,
disse greier de nesten uten unntak å drifte
PC-en selv. Vi har valgt å legge til rette for

at dette blir mulig. Ved Molde videregående skole er f.eks. over 40% av PC-ene
private, men de står for kun 7% av supportbehovet.
Mangfold av plattformer – bedre digital
læring
Når det gjelder utstyr ellers, åpner denne
løsningen for et større mangfold av ulike
PC-merke. I det nye elevnettet ved skolene
legger vi opp til at elevene også kan benytte Apple og Linux PC-er. I stedet setter
vi krav til innholdsleverandørene at de skal
støtte plattformene Windows, Apple og
Linux. Vi mener at det ligger en læring i det
at elevene kjenner til at det også finnes noe
som heter Linux og Apple.
Den største utfordringen så langt har vært
at noen av innholdsleverandørene kun
støtter Windows. Dette håper vi nå raskt
kan endres, særlig med de nye signalene
fra St.mld. nr. 17-2006, og uttalelser fra den
rød-grønne regjeringen.
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Norges beste på fri programvare
Av Petter Reinholdtsen, leder i NUUG.

Norge har et av verdens mest
aktive fri programvaremiljøer, og
en rekke prosjekter som lager fri
programvare har sitt utspring her.
Noen av de mest kjente er Qt fra
Trolltech, Skolelinux og eZ Publish.
I tillegg er det mange norske
utviklere involvert i internasjonale
prosjekter som Wine,
OpenOffice.org, Debian, RedHat
og Cinelerra. En undersøkelse
gjort av FN-universitetet rangerte
nordmenn på fjerdeplass når det
gjalt fri programvare-aktivitet. På
tross av dette er det ganske ukjent
i Norge at vi er så langt framme når
det gjelder fri programvareutvikling.
Våren 2002 tok derfor NUUG i samarbeid
med Høgskolen i Oslo initiativ til å øke
synligheten til fri programvaremiljøet, og
innstiftet Prisen for fremme av fri programvare i Norge. NUUG Foundation påtok seg
arbeidet med å finansiere arbeidet med
prisen, inkludert selve prisbeløpet. Hvert
år siden da har mangfoldet i det norske fri
programvaremiljøet blitt vist fram, og de
fem vinnerene har gjennom fremragende
innsats gått av med seieren og illustrert
norsk IT-kvalitet på sitt beste.

Vinnerne i 2006, Stiftelsen Åpne kontorprogrammer på norsk. Fra venstre: NUUGs leder
Petter Reinholdtsen, daglig leder i stiftelsen Åpne kontorprogrammer på norsk Axel Boyer,
politisk rådgiver i fornyingsdepartementet Jørund Leknes og juryens formann Jakob Breivik
Grimstveit (Foto: Per Inge Østmoen, EFN)
Prisvinnerne så langt
2002: Skolelinux-prosjektet, som på det
året som var gått siden det ble startet
hadde klart å samle fri programvareutviklere over det ganske land for på dugnad
å lage et kvalitetsprodukt for skoleverket.
Innsatsen hadde ført til en kraftig økning
i presseoppslag om fri programvare, og
gjort alternativet kjent for mange flere.
2003: Trolltech AS for Qt. De viste at det
var fullt mulig å tjene penger på fri programvare, og har demonstrert at Norges
fri programvaremiljø kan lage systemer i
verdensklasse.
2004: Snøfrid Kleppe, Astri Kleppe og
Conrad Newton for linuxpakken Snøfrix,
som med sitt fokus på enkel bruk og unge
brukere nådde ut til grupper som tidligere
aldri hadde hatt mulighet til å prøve Linux.
2005: eZ Systems med det populære
nettpubliseringssystemet eZ publish
CMS. De har med dette bidratt til at både
det offentelige og det private enkelt har
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kunne publisere på nett i henhold til de
åpne standardene som sikrer alle tilgang.
De har også lykkes med å bygge et
livskraftig miljø rundt sitt produkt, og med
dette markedført Norge ut over landets
grenser.
2006: stiftelsen Åpne kontorprogram på
norsk, for oversettelsen av kontorstøttesystemet OpenOffice.org til bokmål og nynorsk. Arbeidet med å spre OpenOffice.org
har bidratt til å fremme åpne standarder og
redusert problemet med monopoltilstander
i IT-markedet.
Prisen ble opprettet for øke oppmerksomheten rundt fri programvare og åpne
standarder, og belønne enkeltpersoner eller grupper i Norge som utmerker seg med
sin innsats. Den har vært en stor suksess
så langt, og ligger an til å fortsette med det
også i framtiden. Hovedsiden for prisen finnes på NUUGs web, http://www.nuug.no/
prisen/.

Det bobler
blant grasrota...
Visste du at det finnes en rekke dataklubber, som
har fokus på fri programvare? De fleste er såkalte
Linux brukergrupper, du finner dem spredt over
hele landet. NUUG (Norwegian Unix User Group)
vedlikeholder en liste over aktive foreninger:
Bergen (BSD and) Linux User Group - BLUG
http://www.blug.linux.no/

DNDs faggruppe for fri prgramvare
http://folk.uio.no/thomas/lister/f3p.html
Drammen Linux User Group - DrLUG
http://www.drlug.org/
Haugaland Linux User Group - HLUG
http://haugalandlug.nuug.no/
Kristiansand Linux User Group - KLUG
http://www.klug.no
Lillehammer Linux User Group - LiLUG
http://www.lilug.no/
Norwegian BSD User Group - NOBUG
http://www.nobug.no/
Norwegian Unix User Group - NUUG
http://www.nuug.no/
Oslo Linux User Group - OLUG
http://www.olug.no
Oslo Perl Mongers - Oslo.pm
http://oslo.pm.org/
Oslo Pils and Linux User Group - OPLUG
http://www.oplug.org
Tromsø Linux User Group - TOSLUG
http://www.toslug.org/
Trondheim Linux User Group - TLUG
http://www.tlug.no
Trondheim Unix User Group - TUUG
http://www.tuug.no
Østfold Linux User Group - OFLUG
http://oflug.linux.no/
Lista finner du på
http://wiki.nuug.no/likesinnede-oversikt
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VG multimedia:
Har spart 60 mill på fri programvare!

VG Multimedia, avdelingen som bl.a leverer Norges mest besøkte nettsted, VGs nettutgave, med
2 millioner ukentlige besøkende, baserer seg i prinsippet helt og holdent på fri programvare. VG
har anslagsvis spart 50-60 millioner kroner på 10 år ved å bruke fri programvare, og det er ingen
tabloid formulering, men et ganske konservativt estimat.

Tekst og foto:
Svein-Erik Tosterud, ans. red. LINUXmagasinet
Vi lar Anders Berg, ansvarlig for driften
av VG Multimedia, utdype:
– Kommersielle programvareløsninger på
det nivået vi snakker om her, er vanligvis
veldig dyre, og i tillegg krever de mye og
kostbar maskinvare. Gjennom årene har
vi utviklet så godt som alt vi bruker på
egen hånd, så løsningene har blitt rimelige. Vi har også vært svært nøkterne med
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maskinvaren. For det første fordi våre fortrukne operativsystemer, CentOS Linux og
FreeBSD, krever beskjedne spesifikasjoner.
Og fordi jeg faktisk i mange år bygde det
meste av maskinparken selv. Jeg satte
ihvertfall sammen et 30-talls servere før vi
kjøpte den første ferdigbygde i 2001. (Én
av de hjemmebygde er fortsatt i drift, forøvrig!) Nå er det ikke lenger aktuelt å bygge
selv, bl.a fordi det er lite å spare.
Sparing har vært en dyd av nødvendighet.
Å etablere og drive en nettbasert avis som

VG Nett koster, og det ble først overskudd
for fire-fem år siden.
– Valget av fri programvare fra starten var
viktig og riktig. Idag er det klart at VG Nett i
all overskuelig fremtid vil være basert på fri
programvare, eller i det minste ha slike løsninger som en viktig del av infrastrukturen.
support oppskrytt
– Jeg har ikke regnet nøyaktig på hva vi
kan ha spart. Men grovt anslått ligger det
i området 50-60 millioner kroner fordelt på

de siste 10 årene. Bare valget av Linuxvariant, aller først den
ikke kommersielle Debian, etterhvert CentOS, som er en communitybasert klone av Red Hat, har spart oss for mye kostnader. CentOS har ingen ordning for support, og krever således
ingen supportavtale. Og det er like greit, jeg mener support er
sterkt overvurdert. Hvis man har litt grunnkunnskaper, finner
man alltid løsningene selv, ganske raskt, og helt gratis!

Det satses på fri
programvare i Europa!

At driftsavdelingen i VG Multimedia har bestått av maksimalt
to personer, er selvsagt et godt bidrag til lave kostnader. Berg
hadde én overordnet, Jan-Åge Bruvoll, frem til 2000, men har
deretter styrt alene til i vår, da han fikk en medhjelper, Stein
Ove Rosseland.

I Norge har bruken av fri programvare økt både i offentlig og
privat sektor de siste årene. Vi ser den samme utviklingen
i de andre nordiske landene. Også i andre europeiske land
øker bruken av fri programvare, samtidige som offentlig sektor har blitt mer bevisst på at man kan hente gevinster ved å
dele programvare som er utviklet av offentlige virksomheter.

Riktig nok ivaretas selve den fysiske driftingen av et eksternt
datasenter, men det er likevel nesten utrolig at landets travleste nettsted i praksis kan driftes av én person!
Hele VG Multimedia består forøvrig av rundt 70 mennesker.
Godt over halvparten er redaksjonelle medarbeidere, et 20-tall
arbeider med administrasjon og annonsesalg, mens 11 er
heltids utviklere, og som nevnt sørger to for at det hele rusler
og går 24 timer i døgnet.
42 enheter
Og det som driftes er 25 Linuxservere (Debian/CentOS), 8
FreeBSD-servere og 2 med Solaris. I tillegg kommer en del
nettverksenheter, lastbalansering o.l, slik at det ialt er 42 enheter. Disse er plassert i et datasenter i Oslo.
Applikasjonene som brukes er i hovedsak Apache, MySQL,
PHP og Varnish. (Sistnevnte er et nyutviklet cahesystem som
Anders Berg er opphavsmann til, og som er utviklet til en
effektiv løsning bl.a. i samarbeide med Linpro.) Publiseringsverktøyet som journalistene bruker er Javabasert, og rammeverket er levert av svenske mogul.se, og videreutviklet internt i
VG. Journalistene bruker sin vanlige nettleser til publisering.

Latest from EU:
The European Commission has released a study about the
economic impact of Free/Libre or Open Source Software
(FLOSS) on the European ICT sector. It was prepared by a
consortium of research institutions led by UNU-MERIT’s Rishab Aiyer Ghosh. Looking at the impact of FLOSS on European competitiveness in ICTs, the study finds that such software is of great importance to the digital industry in Europe
and several other parts of the world. It has already reached
considerable market share in several fields, including web
servers and operating systems. A large share of public and
private sector organisations use at least some FLOSS.
Read the full press release at http://www.merit.unu.edu/
Download the report: http://ec.europa.eu/enterprise/ict/
policy/doc/2006-11-20-flossimpact.pdf (1.8 MB)

Av Christer Gundersen, christer.gundersen@runbox.com

Finland og Danmark har etablert nasjonale sentre med fokus
på å heve kompetansen om og fremme bruken av fri programvare. EU har nå etablert et eget «open source observatory» som blant annet gjennomfører undersøkelser og studier
for å øke kompetansen rundt bruk av fri programvare.
En undersøkelse gjort ved universitetet i Maastricht i Nederland viser at 49 prosent av lokale myndigheter i Europa
bruker fri programvare. 70 prosent av disse planlegger å øke
bruken av fri programvare de nærmeste årene. Analyseselskapet Gartner Group forventer en åttedobling av markedet
for fri programvare i perioden 2004 – 2009. Dette er tall som
bekrefter at vi i årene som kommer vil se økt bruk av systemer basert på fri programvare.
Ved siden av det å bruke systemer basert på fri programvare,
har man i offentlig sektor i flere europeiske land fokusert på
deling av kildekode mellom offentlige virksomheter. I praksis
vil dette si at når en offentlig virksomhet har utviklet programvare for å løse et spesifikt problem, så kan man spare store
beløp på at denne løsningen gjøres tilgjengelig for andre.
Norske kommuner (431 stk.) er et godt eksempel på virksomheter som ofte trenger den samme programvaren. Deling av
utviklede løsninger vil kunne gi store besparelser.
I Sverige har man etablert www.programverket.org, en portal
som fremmer deling av programvare mellom offentlige etater
og kommuner. Sentralt i EU jobbes det blant annet med
utvikling av egne programvarelisenser som skal gjøre det
enklere å dele programvare mellom offentlige aktører. I EU
jobbes det også med problemstillinger knyttet til lisensiering
av programvare som eies av offentlige virksomheter.
Når vi ser hvor mye andre europeiske land satser på å
fremme bruk av fri programvare, vil det være naturlig for oss
her i Norge å vende blikket mot Europa når vi nå etablerer
et Nasjonalt senter for fri programvare. En av oppgavene for
senteret vil være å følge utviklingen i andre europeiske land,
og bringe «de gode ideene» hjem til Norge.
Hvis du er er interresert i hva som skjer i EU se:
http://ec.europa.eu/idabc/en/chapter/469
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«Fri programvare
som verktøy i kampen
for bedre kommunal eiendomsforvaltning»
– slik kan leverandørutfordringene løses
Bergen Kommune, har vært
en pioner innen kommunal
eiendomsforvaltning. De har
egenutviklet nestegenerasjons
eiendomsforvaltningssystem og
gjort programvaren tilgjengelig
for andre brukermiljøer ved å
lisensiere løsningen under en
fri lisens. Nå har de fått hjelp av
ReSight AS til å finne en modell
for å spre løsningen effektiv til helt
nye brukermiljøer; miljøer uten den
interne programvarekompetansen
Bergen kommune har. En slik
kommune er Salangen.

Av Tor-Arne Bellika
Ordfører Ivar B. Prestbakmo tror det åpne
eiendomsforvaltningssystemet vil bli et
viktig strategisk verktøy for kommunen og
samtidig tror han at samarbeidet Salangen
nå etablerer med ReSight as og Hålogaland IKT Senter AS kan bli en oppskrift
på hvordan fri programvare kan bidra til
samarbeid og til at selv små kommuner
kan få kostnadseffektive eidendomsforvaltningsløsninger som enkelt og rimelig kan
skreddersys til lokale behov.

Brukere - kunder

Offentlige og private eiendomsforvaltere

ReSight as

Distributør og forhandler. Fagansvarlig for det
eiendomsfaglige. Ansvar for kurs, brukermanualer,
brukerstøtte, brukerforum

Hålogaland IKT-Senter

Ansvarlig for driftstjenester og sikkerhet, teknisk support,
programmering og utviklingsstøtte. Integrasjon mot TV.

Bergen Kommune

Utviklet tilleggsmodulen for eiendomsforvaltere – Sentrale
i PhPGroupware-prosjektet og ansvarlig for videre utvikling
av «Property»

PhPGroupware

Webbasert kontorstøttesystem med ca 50 tilleggsmoduler
utviklet med bruk av åpen kildekode.
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En av utfordringene for brukermiljøer som
vurderer å ta i bruk løsninger basert fri
programvare er nettopp mangelen på
tydelige leverandører som tar ansvar for
løsningene, tilrettelegger videreutviklingen
slik at mange kan bidra og kan levere
fullverdig støtte i alle faser fra innføring
av systemet til løpende support, drift,
vedlikehold og videreutvikling/tilpassning.
Svært mange aktuelle brukermiljøer vil aldri
selv kunne ta ansvaret for produksjon av
slike tjenester, og de forventer at det finnes
tilbydere der ute som kan levere dette og
de betaler uten å blunke for tjenester som
skaper verdi.
— Vi ønsker å ta rollen som en tydelig
leverandør av kompetansebaserte tjenester
rundt de programvareløsningene som
Bergen Kommune har tatt frem sier systemansvarlig i ReSight as Knut Vidar Olsen.
Vi har funnet en forretningsmodell og en
samarbeidsform med brukere og andre
leverandører som gjør at vår spisskompetanse innen eiendomsforvaltning kombinert
med koden fra Bergen Kommune skaper
betydelige verdier og en trygg brukersituasjon for store og små brukermiljøer.
For fem år siden startet Bergen Bolig og
Byfornyelse KF (BBF KF) utviklingen av
dette web baserte systemet for eiendomsforvaltning. De satset på fri programvare.
Dette for å åpne for at andre kunne bidra
i utviklingen, og for å redusere den økonomiske inngangsterskelen for å ta i bruk
IT-støtte på dette området. Systemet ble
utviklet under GPL-lisensen og er en egen
modul i prosjektet PhPGroupware.

Standard Norge og
informasjonsteknologi

Ordfører Ivar B. Prestbakkmo i Sallangen kommune (til venstre) og systemansvarlig Knut
Vidar Olsen i ReSight as mener å ha løst noen av utfordringene fri programvare byr både
kunder og tilbydere og håper flere kan bidra til å tenke nytt.

Løsningen inneholder flere moduler, blant
annet
• Eiendoms- og bygningsregister, som er
bærebjelken i systemet
• Prosjektregister (planmodul)
• Bestillings-/arbeidsordremodul
• Leverandørregister
• Regnskapsmodul
Systemet har integrasjon mot flere økonomisystemer ferdig utviklet, blant annet mot
Agresso.
ReSight as har etablert et formelt og produktivt samarbeid med Bergen kommune,
og sammen med Hålogaland IKT-senter
har de utarbeidet et forvaltningskonsept
som skal sikre kundene stabil drift, god sikkerhet og support. Bergen kommune har
hovedansvaret for utvikling og kontakt med
moderprosjektet, Hålogaland IKT-senter
står for drift og sikkerhet, mens Resight as
er distributør/forhandler og har ansvaret for
kontakten mot brukerne.
Løsningen på en av hovedutfordringene
innen kommunal eiendomsforvaltning?
ReSight as har gjennomført kartlegging av
eiendomsforvaltningen i flere kommuner
i Nordland og i Troms. De så at mange
av de mindre kommunene hadde store
utfordringer innen den kommunale eiendomsforvaltningen
NOU 2004:22 som omhandler kommunal
eiendomsforvaltning sier at ett av hovedkriteriene som må være oppfylt for å kunne
etablere og drive en sunn eiendomsforvaltning er at det foreligger et rasjonelt system

for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen. Dette er i stor grad fraværende
innen kommunal sektor.
Systemer basert på fri programvare åpner
for nye muligheter da kostnadene vil være
betydelig lavere og frihetsgraden når det
gjelder tilpasninger og videreutvikling mye
større. I tillegg vil dette gi flere muligheter
for samhandling og samarbeid mellom
kommunene.
Systemet løser også en av de store
utfordringene innen kommunal eiendomsforvaltning, nemlig en samkjøring av Kostra
og Norsk Standard NS 3454 (Livssykluskostnader for byggverk) som er standarden
innen eiendomsforvaltning i Norge. Dette
må gjøres for å få frem relevant styringsinformasjon og relevante nøkkeltall for
kommunal eiendomsforvaltning. Løsningen
gir kommunene muligheten for å ta ut
rapporter basert på både på Kostra og på
NS3454.
I dette prosjektet går utvikling og fullskalatesting parallelt slik at alle forhold blir
ivaretatt. Flere andre kommuner er nå på
vei inn i prosjektet. Andre aktører som har
meldt sin interresse er boligbyggerlag
tilsluttet NBBL.
En engasjert Olsen avslutter med å utfordre andre programvareleverandører; «vær
nysgjerrig! – fri programvare skaper verdier
og kan gjøres til lønnsom forretning hvis
dere er villig til å tenke nytt.»

Standard Norge er
Norges medlem i
den internasjonale
standardiseringsorganisasjonen, ISO, og er
ansvarlig for å bistå
og koordinere norske
synspunkter og innspill
på internasjonale standarder som utarbeides. På IT-området foregår mesteparten
av arbeidet internasjonalt, og mye skjer i
tilknytning til ISOs standardiseringskomité,
JTC 1 Information technology.
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har etablert et eget Standardiseringsråd, og Standard Norge er representert gjennom ledelsen av en arbeidsgruppe
som skal jobbe med dokumentformater.
Åpne dokumentformater
OASIS, Organization for the Advancement
of Structured Information Standards,
har hatt sitt eget dokumentformat, Open
Document Format (ODF). Denne har blitt
omformet, og ble i 2006 utgitt som en internasjonal standard, ISO/IEC 26300.
Microsofts nye dokumentformat har blitt
fastsatt som standard av Ecma International. Ecma ønsker at denne også skal bli en
ISO-standard. Som ISO-standard vil formatet få bredere anerkjennelse internasjonalt.
Vi ønsker innspill fra norsk aktører på dette
området.
Engasjement fra IT-aktører
For at det skal bli utarbeidet standarder er
behov i markedet, deltakelse og innspill fra
markedsaktørene, private og offentlige, en
forutsetning. Engasjement i standardisering kan primært gjøres ved å delta i en av
våre standardiseringskomiteer eller komme
med innspill når en standard sendes ut på
høring. Se vår tjeneste «Høring på nett»
under www.standard.no/hoeringer. Tjenesten er gratis. Det er opprettet nasjonale
komiteer som følger det internasjonale
arbeidet. Ta kontakt
med Knut Lindelien
i Standard Norge
for ytterligere informasjon.
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Børs på linux
Netfonds åpnet i 1997 landets første nettsted for selvbetjent, elektronisk aksjehandel. Med Linux og fri
programvare som viktige verktøy er selskapet en stor aktør på området.

av Svein-Erik Tosterud,
ansv. red. LINUXmagasinet
rimelig og effektivt
I 1995 ble grunnleggeren av Netfonds,
Rolf Damman, interessert i elektroniske
aksjehandelsløsninger, som økonomen
hadde sett i virksomhet i USA. Tiltross for
at Oslo Børs var manuell, satte han igang
med forberedelsene, som for en stor del
besto av å skaffe tillatelser og konsesjoner.
I 1997 var alt klart , og Damman, som
fortsatt leder virksomheten, Lars Magne
Ingebrigtsen og en økonomimedarbeider
utgjorde staben. Ingebrigtsen har vært
med på laget hele tiden som IT-sjef, og har
nå fire heltids- og én deltiidsmedarbeider i
avdelingen.
– Ettersom Netfonds tilsammen har 11
ansatte, forteller dette mye om hvor viktig
datadelen er, sier Ingebrigtsen.
– Vi hadde begrensede ressurser, og var
nødt til å bruke fri programvare. Det passet
meg godt, jeg var hovedfagstudent ved
Institutt for Informatikk ved Universitetet i
Oslo, og helfrelst på Linux. Jeg var også
fortrolig med webserveren Apache, som
fortsatt er en grunnpilar hos oss. Disse
frie løsningene fungerte da, akkurat som
de gjør det nå. Robust, raskt og effektivt,
med fraværet av dyre lisenser som bonus!
Kunden kan selvsagt velge hvilken plattform han vil kjøre klientprogrammet «Prime
Trader» på. Vi tilbyr Linux, Mac, Windows
og en forenklet versjon for mobile enheter.
(Se illustrasjon til høyr.e)
Mye utvikling gir raske og effektive
løsninger
Det var først da Oslo Børs ble elektronisk
i 1999 at man kunne utnytte alle fordelene
ved automatiske handelssystemer.
– Vi i IT-avdelingen arbeider kontinuerlig
med utvikling av programvare som effektiviserer handelsprosessene. Vi er i en bransje med voldsom utvikling. Vi må hele tiden
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Lars Magne Ingebrigtsen, IT-sjef fra starten i 1997

være á jour med løsningene vi arbeider
mot, på børsen, hos Verdipapirsentralen,
kursleverandører osv. Hvorvidt kontinuerlig
tilpasning er drift eller utvikling blir et definisjonsspørsmål.
Det som er sikkert, er at vi utvikler bedre og
mer effektive løsninger hele tiden. På eget
initiativ, men veldig ofte for å imøtekomme
ønsker fra kundene. Og kundene våre har
utrolig mye gode idéer til forbrdringer, som
vi følger opp hele tiden
Det er en park på ca. 100 servere som
ivaretar de 4000 daglige transaksjonene
som selskapets 7-8000 aktive kunder
gjennomfører. I aksjehandel er hastighet
av stor betydning. Og hva sier du til at det i
gjennomsnitt tar 0,7 sekunder fra en kunde
trykker «enter» for å utføre en handel, til
samme kunde har bekreftelsen på at handelen er gjennomført?

Hos Netfonds står man fritt i valg av plattform, et eksempel til etterfølgelse hos andre

kjører debian
Det er Debian Linux som er standard operativsystem hos Netfonds.
– Selv er jeg også en varm tilhenger av
Debian, men jeg har også Ubuntu på en av
mine PC-er, sier Lars Magne Ingebrigtsen.

Erstatningen for den tradisjonelle publikumsPC-en?
Boksen har ingen bevegelige deler i seg, kommer med ferdig
installert programvare, som selvfølgelig er fri; nettleseren Firefox,
tekstbehandleren AbiWord (som er kompatibel med Microsoft
Word), Gaim instant messenger (som er kompatibel med MSN),
medieavspilleren Totem og en pdf-leser. Noe mer trenger ikke
«folk flest», heller ikke ungdommen! (som kjent er norsk ungdom
«avhengig» av MSN. Spille kan de gjøre hjemme)

Fortsatt er det mange kommuner og andre som
plassere ut PC-er til bruk for publikum (på biblioteket
for eksempel). PC-er har som de fleste vet bevegelige
deler i seg (vifte og harddisken, begge deler støyer
mye, i hvert fall i et bibliotek) og de har vist seg
kostbare å drifte over litt tid (-et yndet tyveriobjekt
er de også). Kanskje den lille Linux-baserte boksen
Linutop representerer framtiden for slike publikumsmaskiner? Eller i barnehagen?

Linutop-boksen med programvaren ferdig installert er
ventet å koste 2.-2.500 NOK.
Bare å plugge rett i veggen,
ingen støy, ikke attraktivt å
stjele, tar utrolig liten plass.
Hvem tør å være først ute?
Les mer på
www.linutop.com

Vi leverer Suse Linux og
løsninger basert på åpne standarder.

Som en av de største bidragsyterne til
fri programvare støtter vi etableringen av
Nasjonalt Kompetansesenter for Fri Programvare.
25

Nasjonalt kompetansesenter
for fri programvare
Seks partnere fra offentlig og private
sektor virkeliggjør nå regjeringens
ambisjoner innen fri programvare
gjennom etablering av et nasjonalt
kompetansesenter. Senteret skal
ha en pådriver-, informasjonsog tilretteleggerrolle, slik at
kompetanse om fri programvare
økes, og at valg av programvare
tuftes på faglige, juridiske og
økonomiske vurderinger nasjonalt
og lokalt.

Noen av problemstillingene senteret vil
jobbe med:
• Fremme bruk av IKT-løsninger basert
på fri programvare i offentlig sektor.
• Bedre rammebetingelser for deling av
kildekode mellom offentlige virksomheter.
• Hvordan få norske programvareprodusenter til å benytte en åpen og fri
plattform i sine produkter?
• Hvordan få norske gründere og investorer til å se forretningsmuligheter
innenfor fri programvare?

De fleste kjenner godt til hvordan produsenteid programvare utvikles og tilbys
markedet: Programvaren utvikles av et
kommersielt selskap som sammen med
sine partnere sørger for salg og distribusjon av programvaren. Lisensinntektene
finansierer markedsføring, distribusjon
og videre utvikling av programvaren. Slik
programvare kalles av mange for leverandør- eller produsenteid programvare,
men omtales også som lukket eller proprietær programvare, fordi ingen andre
enn produsenten har tilgang til selve
programkoden, den såkalte kildekoden.

Nasjonalt senter for fri programvare er
planlagt etablert i Drammen og Tromsø.
I Drammen vil senteret trolig bli lokalisert
i den nye kunnskapsparken (bygningen
på bildet). Bygningen er som skapt for
kompetansesenteret: du har fritt innsyn,
den er fritt tilgjengelig for offentligheten,
og den ligger rett ved vannkanten. Hvem
vet hvilke skatter som skjuler seg der
nede i dypet? Nærmere «skattekammeret» kommer man ikke.

Ikke fullt så mange vet hva fri programvare er og hvordan den utvikles og
tilbys markedet. Fri programvare er
programvare hvor programkoden er fritt
tilgjengelig for innsyn (for personer med
autorisasjon og tilstrekkelig kompetanse). Fri programvare kalles derfor også
for åpen programvare eller programvare
med åpen kildekode, av mange kun omtalt som åpen kildekode. Gjennom egne
lisenser for denne type programvare,
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får du også rett til å endre koden og
videredistribuere den. Fri programvare
kan normalt lastes fritt ned fra Internett.
For mer utfyllende beskrivelse av fri
programvare, se artikler andre steder i
magasinet.
Fredag 15 desember ble Stortingsmeldingen om IKT lagt frem og der kan vi
lese følgende: «Tiltak 7.10: Etablering av
eit nasjonalt kompetansemiljø for open
kjeldekode. For at offentlege verksemder
skal ha betre føresetnader til å ha eit
aktivt forhold til open kjeldekode, skal
det opprettast eit kompetansemiljø som
fungerer som nøkkelressurs for offentlege verksemder på dette området».
Senteret skal være regjeringens
viktigste virkemiddel for å lykkes med
å få offentlig sektor til å ta i bruk fri
programvare. Målet med å etablere dette
senteret er at vi sammen kan møte de
behovene som både privat og offentlig
sektor har for å ta i bruk fri programvare.
I dag benyttes løsninger basert på fri

Matz Sandman, fylkesrådmann i Buskerud:
Både fra politikere og fra administrasjonen har bruk av fri programvare blitt
etterlyst. Vi har tatt det i bruk på noen områder, men skulle gjerne brukt det mer
hvis vi visste at kunnskap, dokumentasjon og sikkerhet var god nok. Tanken om
å ta initiativet til et nasjonalt kompetansesenter er et resultat av dette.

Svein Eirik Wilthil, direktør KS
Det nasjonale senteret for fri
programvare vil være et viktig
tiltak for økt kunnskap om fri
programvare for kommuner og
fylkeskommuner.

programvare i stor grad uten at det skrives mye om det. Vi har flere eksempler
på virksomhetskritiske løsninger som
baserer seg på fri programvare:
Universitetssykehuset i Nord-Norge er
det første sykehus i landet som kjører
elektronisk pasientjournal basert på et
blandet miljø med både fri programvare
og produsenteide løsninger. Elkjøp
sin netthandelsløsning er basert på
Linux plattform, det er også A-pressens
nettaviser og Verdipapirsentralen (VPS)
benytter en nettløsning basert på fri programvare. I tillegg benyttes fri programvare i betydelig grad innenfor utdanningssektoren. Tre fylkeskommuner tok
for et par år siden initiativet til å oversette
kontorprogrammet OpenOffice til norsk.
Dette arbeidet videreføres nå i Stiftelsen
«Åpne kontorprogram på norsk». Dette
viser de mulighetene som ligger i bruk
av fri programvare ikke minst i offentlig
sektor. Du vil finne andre spennende
eksempler på løsninger basert på fri
programvare i dette magasinet.

Innovasjonsmodellen som følger med en
åpen utvikling av programvare er også
spennende og utfordrende. Vi er sikre
på at fri programvare har en sterk fremtid
i både offentlig og privat sektor, ikke for
å utkonkurrere produsenteide løsninger,
men for å skape et bedre marked og et
bedre samspill der ansvar og muligheter
i større grad tilrettelegges på brukerens
premisser. For senteret vil den viktigste
oppgaven være å synliggjøre at det i
de fleste tilfeller er et reelt valg mellom
fri og produsenteid programvare, og at
de også i de aller fleste sammenhenger
spiller sammen i et blandet miljø.

Vi inviterer alle interessenter om å være
med å forme et senter som skaper tillit
og verdiskaping basert på fri programvare.
Selve forslaget, med utdybing av senterets tiltenkte oppgaver m.m. kan lastes
ned fra www.friprog.no

Senteret vil arbeide bredt med aktører
fra næringslivet, universiteter og høyskoler, FoU- miljøer samt offentlig sektor.
I tillegg vil senteret ha kontakt med
interessegrupper som NUUG og EFN.
Senteret skal utvikle kunnskapsmiljøer
med innovative kvaliteter preget av aktivt
samarbeid med både nasjonale og internasjonale aktører.
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Fri programvare: Hva mangler?
Ved flere anledninger har jeg gitt min klare og direkte
oppfatning av hva fri programvare mangler. To store,
gapende hull som virkelig skriker etter å bli tettet.
Det er hevet over enhver tvil at utviklingsmodellen til fri programvare avler svært gode produkter. Verdens sikreste operativsystem
er fritt (OpenBSD), verdens mest brukte webserver er fri (Apache),
infrastrukturen i Internett baserer seg på frie komponenter (Bind,
OpenSSL, OpenRadius, OpenBGP m.fl.). Med OpenOffice og de
seneste Linux distribusjonene for skrivebordet (Ubuntu, Suse osv.),
ser vi at også menigmann får oppleve økt sikkerhet og stabilitet.
Det er få som tviler på at fri programvare har kommet for å bli.
Mange av oss tror også at dette er fremtiden, at de lukkede løsningene må vike for de åpne og at selskaper som Microsoft må endre
sin forretningsmodell for å berettige sin eksistens.
Det er likevel to områder der fri programvare sliter. Kraftig. For det
første ser vi at det sydende anarki som fri programvare nyter godt
av også har sin slagside. Det Darwinistiske, frie markedet som gir
oss Linux og OpenOffice mangler i stor grad struktur. Det mangler
styring og av og til retningssans. Det mangler ofte aksepterte standarder for kvalitetssikring og prosesstyring som ITIL/ISO20000.
Det finnes hederlige unntak. Noen prosjekter har en sterk, ofte
diktatorisk leder som styrer utviklingen med hård hånd. Theo De
Raadt, lederen for OpenBSD-prosjektet, styrer med klarhet og
styrke. Han er mer effektiv og dyktig enn populær. Linus Torvalds
er mer populær men svakere på struktur.
Næringslivet kvier seg for å gå fullt og helt over til fri programvare
fordi det havet av tilsynelatende ustruktur virker skremmende.
Strukturen er der - mellom utviklerne. Den synes bare ikke så godt
utenfra. Ved å adoptere anerkjente metoder for prosesstyring ville
flere prosjekter fått mer vind i seilene. Ikke bare fordi de vil synes
mer strukturert, men også fordi de ville blitt mer effektive. Systemer
som ITIL/ISO20000 har kommet på plass fordi de faktisk gir bedre
effektivitet, lavere kostnader ved utvikling, leveranse og support og
fordi de strammer opp kvaliteten.

Den andre store mangelen er innpakning. Denne er kanskje den
viktigste, samtidig som den er mest neglisjert blant utviklerne av fri
programvare. Altfor mange utviklere tror at produktets funksjonalitet taler for seg, at form og farge bare er dill-dall og at sluttbrukere
er dumme når de ikke forstår produktet.
Prøv en jul uten pynt og innpakning. Prøv å levere en maskin som
sier «pling» til deg, uten et forståelig grensesnitt eller noen form for
dokumentasjon.
Presentasjon er viktig. I næringslivet foretas ofte et kjøp i løpet
av minutter. Innkjøpere har ikke tid til å sette seg inn i den dypere
funksjonaliteten dersom et program fremstår som uprofesjonelt og
lite innbydende. Førsteinntrykket må sitte.
En kan egentlig oppsummere de to manglene til én: Manglende
business-teft. Rødrussens aversjon mot blårussens tankegods kan
være noe av forklaringen. En annen grunn kan være at teknikere
som hele livet har fokusert på teknikken ikke har like god trening i
mellommenneskelig kommunikasjon. Og vice versa.
Det viktige er at de to gruppene kan se nytten i hverandres kompetanse og vet å bruke dette til felles beste. Det å bygge gode broer
mellom forretningssiden og den tekniske siden er en viktig jobb
som må gjøres.

Geir Isene
Daglig leder
FreeCode AS

I oljebransjen er struktur og gode prosesser en selvfølge. Boreplattformer leveres i tide og de takler tung sjø i værharde Nordsjøen. Leveranse innen IT er nærmest den strake motsetning. Få
prosjekter leveres i tide, programmene er fulle av feil og de rettes
opp når det passer en temmelig slumsete leverandør. Med god
og synlig struktur og effektiv presentasjon vil fri programvare bli
standarden for utvikling av programvare i fremtiden.

Artikkelforfatter og daglig leder i FreeCode, Geir Isene, hjelper
stadig flere større selskaper med å implementere fri programvare
og gode ITIL prosesser.
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OpenOffice
i Sarpsborg kommune
Sarpsborg kommune har innført et nytt saksbehandlingssystem,
kalt SarpSak, basert på Public 360 (tidligere DocuLive) fra
Software Innovation. Integrasjon av saksbehandlingssystemet
med OpenOffice medfører at alle saksbehandlere vil forholde
seg til et nytt kontorstøttesystem.

Sarpsborg kommune har tidligere utført
integrasjon av OpenOffice mot Gerica (fra
Tieto Enator), som er et IT-system for pleie-,
rehabiliterings- og omsorgstjenesten. Hele
Pleie og omsorgsektoren i Sarpsborg kommune har derfor allerede hatt erfaring med
overgang til OpenOffice.
Det er pr idag over 200 saksbehandlere
som til daglig benytter seg av tjenester fra
SarpSak og OpenOffice for sin dokumentproduksjon. Etterhvert vil alle brukere benytte systemet for all dokumentproduksjon
og dokumentutveksling. Det er foreløpig
utviklet ca 10 saksmaler med tilhørende
makroer i OpenOffice, disse er i hovedsak
er videreutviklet og tilpasset fra det tidligere
MS Office miljøet. Sarpsborg kommune
benytter seg av tynnklienter og terminalservere og SarpSak kjører som en publisert
applikasjon på disse.
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Erfaringene i Sarpsborg kommune så langt
er at brukerne relativt greit tilpasser seg
ny funksjonalitet og de endringene som
OpenOffice medfører i brukergrensesnittet.
En brukerundersøkelse før prosjektet
ble startet indikerer også at behovet for
opplæring syntes lite. De største utfordringene ligger i at kommunen fortsatt må
opprettholde et MS Office miljø for å kunne
tilfredsstille krav fra enkelte andre fagsystem. En ser av den grunn at en fortsatt vil
ha visse brukerproblem, f.eks vedrørende
filassosiasjoner, så lenge en fortsatt må
støtte et heterogent miljø når det gjelder
kontorstøtteverktøy.
Et viktig punkt i denne sammenheng er
at offentlige virksomheter må stille krav til
leverandørene om at deres løsninger skal
støtte åpne standarder og at leverandørene
selv gjør en innsats for å få tilstrekkelig
kompetanse på dette området.

Linux finner stadig nye anvendeslsesområder
faksimile fra bladet «Elektronikk»
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Bli med oss til Nordens største
fri programvare-konferanse!
Initiativtagerne til det nasjonale kompetansesenteret for fri programvare, NUUG
og Norstellas FriProF inviterer deg herved
med til LinuxForum i København, 2.-3.
mars. I fjor var det nesten 3.000 deltagere.
I år har konferansen 10-årsjubileum, så
dette kan du bare ikke gå glipp av!
Dette er turen for deg som vil lære mer
om fri programvare og miljøet rundt. Du
kommer til å treffe utrolig mange interessante mennesker, alt fra salgsfolk i de
store selskapene, til entusiastene som
bruker av sin egen tid på å utvikle god,
stabil programvare.

Hilsen
Line Richardsen, KS
Petter Reinholdtsen, NUUG,
Geir Isene, leder av Norstellas FriProF
Fredrik Syversen og Heidi Austlid, IKT-Norge
Trond heier, leder av IKT-Norges forum for fri
programvare
Bjørn Venn, Buskerud fylkeskommune
Olaf Hallan Graven, HiBu
Tor-Arne Bellika, Troms fylkeskommune
og Christer Gundersen (freelance)

Opplegget er som følger: Du melder
deg selv på, på www.linuxforum.dk, bestiller din egen reise og overnatting.
På www.friprog.no finner du mer informasjon.
Vi sees i Køben?

Bli Medlem i KS IKT-forum!
Som medlem av KS IKT-forum er din kommune med på å
styrke interessearbeid på IKT-området og bidra til felles utvikling av rasjonelle løsninger.
Andre medlemsfordeler er:
Y Tilgang til kunnskap og informasjon innenfor et bredt
spekter av IKT-relaterte oppgaver, blant annet når det
gjelder bruk av fri programvare
Y Erfaringsutveksling med andre kommuner
Y Rabatt på kurs og konferanser i regi av KS eller KS IKTforum
Forumet skal bidra til fellesoppgaver som:
Y Utvikling av offentlige IKT-strategier
Y Gjennomføring av standardiseringstiltak
Y Økt forståelse for IKT som virkemiddel for modernisering
av offentlig sektor
Y Faglig støtte for KS´ interessearbeid

Mer informasjon finner du på forumets nettside:
www.ksikt-forum.no
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Fri KompetansePortal (FriKomPort)
Referanseprosjekt innen fri programvare i kommune-Norge – implementeres med fri programvare-teknologi og gjennomføres basert på fri programvare-prinsipper ved at programkoden legges ut fritt tilgjengelig. Dermed
kan andre kommuner videreutvikle og gjenbruke løsningen. FriKomPort har
vært i bruk siden februar 2006 og blir kontinuerlig videreutviklet.
Stor interesse i kommunene
Den første versjonen av FriKomPort
er utviklet i et samarbeid mellom
kommunene i Kongsbergregionen
og Kommunenes Sentralforbund.
I ettertid har også Arendal Kommune tatt løsningen i bruk, og fått
tilpasset den til sine behov. Det
er for tiden stor interesse fra flere
kommuner som vurderer å ta i bruk
løsningen. Den tekniske løsningen
er det selskapet Objectnet og
deres datterselskap Unified Consulting som har stått for.
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Fri programvare
Objectnet-gruppen er et konsulenthus med ca. 75 ansatte som levererer tjenester innenfor moderne
systemutvikling. Mange av prosjektene er basert på fri programvare,
med gjennomført bruk av verktøy
som Eclipse, Spring, Hibernate
og Subversion. Fri programvare
betyr at man ikke trenger å betale
lisenskostnader for å ta programvaren i bruk. FriKomPort-løsningen
er GPL- lisensiert og kildekoden
til denne kan fritt lastes ned fra
selskapets åpne fagweb (via http:
//www.objectnet.no) hvor man
også finner informasjon om andre
prosjekter og faglige aktiviteter.
Selskapet har i mange år hatt fokus
på Java-basert systemutvikling,

og har i det siste hatt mange
prosjekter basert på fri programvare. For Objectnet-gruppen er
den planlagte etableringen av et
norsk kompetansesenter for fri
programvare svært interessant,
og noe vi fullt ut støtter. Dette vil
gi nye muligheter for spredning av
kompetanse og derigjennom mer
utstrakt bruk av slik programvare
både innen kommunesektoren og
innen samfunnet forøvrig.
Kurs, Seminarer og nyheter
FriKomPort er oppdelt i to hovedbestanddeler:
Kursapplikasjonen er laget i Java
og håndterer kurs, instruktører,
kommuner, lokaler og tjenesteområder. Ansatte får epost ved
kurspåmelding og når den automatiske ventelista tildeler restplasser.
Påmeldingslister, kurslister og annet kan eksporteres til Open Office,
Excel og pdf.
eZ publish håndterer brukere og
publisering av nyheter med filvedlegg, samt designrammer, menyer
og nyhetsstolper.
eZ publish er et framgangsrikt
norsk innholdshåndteringssystem
med over 60000 kjørende installasjoner verden over.
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Buskerud fylkeskommune

tar initiativ til et europeisk IP-telefoniprosjekt
Buskerud fylkeskommune har
gjennom snart fire år testet ut den
frie telefonsentralprogramvaren
Asterisk. Sammen med en vanlig
PC-server får man en funksjonsrik
og stabil hussentral (bedriftsintern
telefonsentral). Den kan koples opp
som en utvidelse til eksisterende
hussentral. Det kan benyttes
analoge linjer, ISDN-linjer, eller en
IP forbindelse. Lar man trafikken gå
over internett vil man kunne oppnå
en dramatisk reduksjon av trafikkkostnadene.
Buskerud fylkeskommune har som en mulig strategi å erstatte et 30-talls frittstående
hussentraler med en felles telefoniløsning
basert på fri programvare. Selv om Asterisk
er en solid og funksjonsrik programvare,
så er det behov for noe mer, som f.eks. et
støttesystem. Dette er løsninger som ofte
ikke er en del av en hussentral, men som
tilbys som egne systemer. Dessverre har
ingen tatt initiativ til å utvikle en fritt støttesystem, foreløpig.
En annen vesentlig mangel, er mangelen
på leverandører. Mange virksomheter
ønsker ikke å sitte med spisskompetanse
internt i egen organisasjon. De ønsker en
leverandør, som kan ta ansvar for installasjon, vedlikehold, support og evt. drift.
Det er dette Buskerud fylkeskommune har
tatt initiativ til å få på plass. Både det å

Silversponsors:
R

*Asterisk® and the Asterisk logo are registered trademarks of Digium Inc.

34

utvikle selve løsningen og leverandørene er
omfattende. Derfor har fylkeskommunen invitert med interessenter i andre europeiske
land og etablert prosjektet EUX2010. EUX:
Enterprise Unified eXchange, en komplett
telefoni-/kommunikasjonsløsning basert på
åpne standarder og fri programvare. For
tiden arbeides det med å skaffe finansiering til prosjektet, både fra EU og fra private
investorer.
Prosjektet er foreløbig sponset av de to
norske IP-telefoniselskapene Voop AS og
Ibidium Norden AS. Voop er en av de første
IP-teleoperatørene og trolig den i Norge
som har benyttet Asterisk i operativ drift
lengst. Ibidium er et selskap som tilbyr
IP-telefoniløsninger, med hovedtyngden
på Asterisk-baserte løsninger. For mange
virksomheter, så dekker Asterisk behovet
mer enn nok slik Asterisk er i dag. Asterisk
finnes idag i drift i en rekke kommuner og
private bedrifter.
Interessert i å bli med i
prosjektet?
Besøk www.asterisk.no,
www.eux2010.org eller kontakt den norske
prosjektkoordinatoren: Bjørn
Venn, bjorn.venn@bfk.no.

SISTE:
Norges forskningsråd innvilget nylig
søknaden om økonomisk støtte til et
av EUX-delprosjektene, EUX2010SEC.
Les mer på www.asterisk.no.

En allsidig og fleksibel partner!
Linuxlabs AS er et deleid datterselskap av Linpro AS. Linuxlabs har
vært et aktivt konsulentselskap med fokus på Linux i over fem år.
Linuxlabs har vært sentrale i utviklingen av Skolelinux og er en
aktiv eZ-partner. I dag er Linuxlabs, gjennom sitt eierskap i
Portalselskapet AS, den sentrale eZ-leverandøren til
kommunesektoren.
Linuxlabs satser på å være en partner som kunden vokser med. Vi har lang
erfaring innen drift, hosting, utvikling og support. Vi kan hjelpe deg uansett
om du ønsker å kjøre en Linux-server i et Windows-miljø eller om du vil sette
opp en Skolelinux-løsning der du også hoster mail og hjemmesider for alle
dine elever og ansatte. Trenger du å få satt opp en ny hjemmeside eller portal
vil våre utviklerer kunne gi deg en skreddersydd løsning som du kan vokse
med.
Vil du vite mer, kontakt Markus Gamenius
på e-post markus.gamenius@linuxlabs.no,
mobil 908 26 928 eller se
www.linuxlabs.no.
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Trolltechs Qtopia Greenphone – et norsk mobil eventyr?
På LinuxWorld i San Francisco
i august 2006 lanserte det
norske firmaet Trolltech sin
Qtopia Greenphone. Qtopia
Greenphone er et utviklingsmiljø
for mobiltelefoner basert på
Linux, som inkluderer en fysisk
mobiltelefon for utvikling og testing
av mobile løsninger. Greenphone
gjør det mulig for utviklere å lage
og teste mobile løsninger på en
fullt fungerende mobil enhet.
Dette vil gjøre utviklingsprosessen
enklere og kvalitetene på løsninger
bedre.
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Av Christer Gundersen, christer.gundersen
@runbox.com
Mobilsystemet er basert på GSM/GPRS
og kommer som en del av utviklingsplattformen Qtopia. Plattformen inkluderer
utviklingsverktøy for mobil og håndholdt
pc (PDA). Målet er å etablere et økosystem
av utviklere over hele verden som kan
skape nye og spennende mobile løsninger.
Greenphone gjør det mulige å utvikle
mobile løsninger basert på fri programvare
(Linux) uten å være avhengig av en av de
store mobiltelefonleverøndørene for å få
implementert løsningen på en mobil enhet.
Trolltech har tidligere levert systemer til mobiltelefoner basert på Linux, men da som
underleverandør til andre internasjonale
aktøre som Motorola. Trolltech er et norsk
firma med kontorer i USA, Kina og Australia. Trolltechs nettverk av utviklere teller
idag over 150.000 på verdensbasis.
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Meteorologisk institutt
søker Linux-kompetanse
Noen offentlige virksomheter har
tydeligvis kommet lenger i å hjelpe
regjeringen med å innfri løfte om økt
bruk av fri programvare i offentlig
sektor. Nylig hadde Meteorologisk
institutt ute en stillingsannonse hvor
de bl.a. søkte etter utviklere innenfor
åpne standarder, Linux, C++,
perl, postgreSQL. Alt sammen fri
programvare! Måtte vi se mange slike
i tiden fremover!

Vifte med tre magasiner

- Rimelige driftsavtaler
- Konsulentbistand
- “Nødhjelp”
- Kurs

www.slxdrift.no | telefon: 21 98 58 00 | e-post: post@slxdrift.no
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Kontakt oss:
Ipera AS
Vignesgate 17
2608 Lillehammer
Tlf: 982 38 432

www.ipera.no
kmr@ipera.no

Office
Collab for OpenOffi

Ipera AS
Collab Writer for OpenOffice effektiviserer arbeidsprosesser hvor flere personer deltar, f. eks i
saksbehandling, prosjekter, plan- og budsjettprosesser.

Collab Administrasjon for OpenOffice tilbyr en sentral administrasjon og konfigurasjonsstyring for
OpenOffice 2.x

Når alle jobber samtidig i samme dokument er det
ikke nødvendig med mailer mellom deltakerne som
skal limes inn i det endelige dokumentet.

Denne modulen vil vesentlig forenkle driftingen av OpenOffice og gir
også en betydelig øket sikkerhet.

Versjonskontroll er
unødvendig, i og
med at alle jobber i
siste versjon.

Du kan detaljstyre hvilke funksjoner i OpenOffice en
bruker eller brukergruppe skal ha tilgang til og hvilke
områder på server eller arbeidstasjon som de skal
ha lese og skriverettigheter til. Du kan med andre ord
skreddersy OpenOffice for ulike behov og for ulike
grupper via en sentral styring.
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Studerer OpenOffice.org i offentlig sektor
Knut Kjæreng skriver
masteroppgave om overgang
til OpenOffice.org. Nå trenger
han flere kommuner og etater å
samarbeide med.
Prosjektet skal ta for seg tre forskjellige
organisasjoner og kartlegge erfaringer
ved overgang til OpenOffice.org. Kartleggingen er todelt: Først skal prosessen fra
ideen om fri programvare lanseres fram
til OpenOffice.org tas i bruk, analyseres.
Den andre delen tar for seg hvordan sluttbrukerne opplever overgangen til et nytt
dataverktøy.

Nå vil han ha kontakt med etater og
kommuner som er i ferd med å gå over
til OpenOffice.org. «Det er viktig med
forskjellige organisasjoner for å fange
inn flest mulig problemstillinger og utfordringer» sier han. De som skal gå over
til OpenOffice.org i løpet av de neste
6-12 måneder oppfordres til å ta kontakt.
Målet er å samle og formidle erfaringer
som gjør at andre lettere kan ta i bruk
OpenOffice.org. Arbeidet skal komme alle
til gode og masteroppgaven skal fritt kunne
lastes ned fra mai 2008.
Knut Kjæreng er masterstudent ved
Institutt for medier og kommunikasjon og
er medlem i det nyetablerte Nettverk for

FLOSS-studier ved Universitetet i Oslo.
Han har tidligere arbeidet som rådgiver i
flere konsulentselskaper og i statsforvaltningen. Han kan kontaktes på
knutkja@student.hf.uio.no eller
mobil 97 11 10 18.

Landsdekkende kompetansenettverk
NUUG er en
ikke-kommersiell
forening som
arbeider for
utbredelse av UNIXliknende systemer,
åpne standarder
og fri programvare i
Norge.
Av Petter Reinholdtsen,
leder i NUUG.
Medlemmene er stort sett bedrifter, men
det er også mulig for enkeltpersoner
å melde seg inn. NUUG er del av et
internasjonalt miljø av IT-profesjonelle via
foreningen USENIX, som NUUG er tilknyttet som nasjonal gruppe. I tillegg fungerer
NUUG som kontaktorgan mot andre internasjonale grupper og organisasjoner med
tilsvarende interesseområder.
Foreningen USENIX er en av verdens
største foreninger for IT-utviklere og -driftspersonell. Alle USENIX-medlemmer mottar
tidsskriftet ;login:, som er verdens eneste
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fagfellevurderte tidsskrift om IT-drift. Dette
holder svært høyt nivå. Norges eneste
professor i IT-drift, Mark Burgess ved Høgskolen i Oslo, publiserer jevnlig i ;login:.
NUUG har medlemmer over hele landet,
med hovedvekt i Østlandsområdet. Gruppen på det sentrale
Østlandet, NUUG Oslo, arrangerer faglige presentasjoner
månedlig, og tar disse opp
på video for distribusjon blant
medlemmene i resten av landet. Hver sommer arrangerer
NUUG sommerfest, og hver
høst de siste fem årene har
NUUG delt ut en pris til de som
har utmerket seg ved å fremme fri programvare og åpne standarder. Foreningen
har inngått en rekke rabattavtaler på vegne
av sine medlemmer, og har også gjennomført endel kurs, seminarer og konferanser
opp igjennom historien.
NUUG ble dannet i juni 1984, da med
formål å stimulere til økt interesse for og
bruk av UNIX, samt skape gode vilkår for
utveksling av informasjon og erfaring mellom brukere.

En av nøkkeloppgavene på den tiden
var å gi medlemmene tilgang til det som
senere ble Internet, først via UUCP, senere
via oppringt forbindelse. Denne aktiviteten
var kimen til Norges første kommersielle
Internet-leverandør, EUnet. NUUG tok
våren 2001 initiativet til «Teach
the teacher» -konseptet, som
samme sommer skjøt fart
under navnet Skolelinux-prosjektet.
NUUGs medlemmer finnes i
alle de største IT-organisasjonene i Norge, og en kan si at
NUUG organiserer ryggraden
i den norske IT-infrastrukturen.
De faglige presentasjonene i NUUG holder
høyt nivå, og historien har vist at mange
tema vi presenterer når «mainstream» først
flere år senere. F.eks. var Linus Torvalds
foredragsholder i 1996, mange år før hans
Linux ble allment kjent. NUUG har flere
undergrupper innen tema som standardisering, IP-telefoni, videopublisering og
programvarepatenter. NUUGs medlemmer
er anerkjente foredragsholdere på internasjonale IT-konferanser som OpenCON,
BSDCan, SANE og EuroBSDCon.

Fri programvare og åpne standarder
– en unik kombinasjon
Bouvet har ett av Norges bredeste og mest erfarne portalmiljøer.
Vi har utviklet over 20 portaler som er basert på fri programvare.
Bouvet er i tillegg landets største og ledende fagmiljø på den åpne standarden
ISO/IEC 13250 Topic Map (No: emnekart).
Kombinasjonen av fri programvare og åpne standarder gjør Bouvet til en unik
samarbeidspartner. Ved at vi kobler disse to sentrale begrepene med noen av våre
viktigste tjenesteområder – portal, systemutvikling, brukskvalitet og systemintegrasjon
- er vi en attraktiv partner både for privat og offentlig sektor. For offentlig sektor
passer dette spesielt godt sett i relasjon til stortingsmelding 17 –
”Et informasjonssamfunn for alle” som ble gitt ut av regjeringen rett før jul 2006.
Bouvet har gjennomført mer enn 40 prosjekter basert på emnekart, 30 av disse er innen
offentlig sektor. I det følgende beskriver vi komponentene vi gjerne bruker.
Hva er Zope?
Zope er en applikasjonstjener. Plattformen egner seg godt til å lage alle typer applikasjoner for web, og spesielt for publisering og portalapplikasjoner.
Zope er basert på fri programvare, og kjører på de fleste
plattformer; Linux, Windows Server, Solaris, Mac OS X med flere.
Hva er ZTM?
ZTM (Zope Topic Maps) er et emnekartbasert publiseringsverktøy. I våre løsninger
leveres gjerne Zope sammen med ZTM. Emnekart åpner for ekstremt mange muligheter,
og det er lagt vekt på at brukeren skal kunne utnytte disse på en enkel måte. ZTM er
antagelig det eneste publiseringsverktøyet som er bygd på emnekart
– i andre alternativer vi kjenner til, er emnekart en tilleggsmodul til
et verktøy som er bygget rundt et annet konsept.
Både Zope og ZTM er godkjent av Open Software Initiative (OSI).
Åpen kildekode og åpne standarder går ofte hånd i hånd. Dette sikrer
solide og varige løsninger fordi åpne standarder ofte har
et lengre livsløp enn produkter og API-er fra ulike leverandører.
Hvorfor velge Zope/ZTM?
• Zope er plattformuavhengig.
• Zope er bygget på etablerte standarder
• Zope bygger på Python – et av de mest effektive og egnede
programmeringsspråkene for å lage web-tjenester.
• Zope kommer ferdig integrert med mange av de komponentene som
nesten alltid skal brukes i web-tjenester.
• Emnekart er en åpen standard - Topic Maps ISO/IEC 13250 –
det er gjennomtenkt og solid. ZTM er kombinasjonen av Zope, emnekart og
fri programvare. Dette er en kombinasjon som gir svært mange muligheter
både når det gjelder teknologiske løsninger og informasjonsformidling.
• ZTM har støtte for de aller fleste Internettstandarder fra W3C og IEFT,
enten direkte i Zope eller ved hjelp av fritt tilgjengelige Python-moduler.
• Zope/ZTM er gjennomtestet av over 20 offentlige kunder i dag.
Den første løsningen ble lansert så tidlig som i 2001.
Med profesjonelle løsninger fra Bouvet får kundene full nytte av alle fordeler med fri
programvare.
Bouvet støtter etableringen av Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare.
Kontakt Ole-Jørgen Tallaksrud tlf +47 91 36 18 89 eller ole.tallaksrud@bouvet.no

Bouvet er et norsk konsulentselskap. Vi leverer utviklingsog rådgivningstjenester innen teknologi, brukskvalitet og kurs.
Bouvet har nærmere 300 ansatte fordelt på kontorer i Oslo,
Bergen, Stavanger, Trondheim, Skien, Haugesund, Arendal og
Kristiansand. Selskapet er eid 2/3 av de ansatte og 1/3 av
Petter Olsens investeringsselskap Firmament AS.

Frihet gjør det umulige mulig
Pingviner flyr fritt både høyt og lavt i helsevesenet i Tromsø

Pingviner kan som kjent ikke
fly, men for flere år siden fløy
pingvinene likevel inn på
Universitetssykehuset i Tromsø
under sykehusdirektør Knut
E. Schrøders ledelse. Han fikk
en flygende pingvin-maskot
da han påtok seg å drive
Universitetssykehus i Nord-Norge
– for å understreke hvor umulig
det ville være. Maskoten ble godt
mottatt, og i dag vaier den flygende
pingvinen for 4500 ansatte og alle
pasientene fra flaggstangen som
logo foran sykehuset.

Skrevet av:
Tor-Arne Bellika
Prosjektleder for Troms Fylkeskommunes, etableringsprosjekt kompetansesenter for fri programvare
i Tromsø. Innleid fra Innovation
Performance AS
Haakon Meland Eriksen
jobber som informasjonsrådgiver i
Norsk Helsenett AS
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Siden 2005 har sykehuset stolt på en annen fri pingvin til å passe på pasientdata.
Sykehuset er i ferd med å bli en pioner
innen bruk av fri programvare.
– Nå tror mange her i Tromsø at fri programvare kan gi et viktig bidrag til et mer
kostnadseffektivt og kvalitetsbevisst helsevesen og et løft for helseinformatikkleverandører i Norge, sier Trond Arne Kongsli,
nestleder i styringsgruppen for arbeidet
med et nasjonalt kompetansesenter for fri
programvare.
Med rett til å kjøre programmene, undersøke hvordan de virker, endre dem etter
behov, og distribuere dem - gratis eller mot
betaling – forutsatt at de samme rettigheter
gis videre, har ulike deler av UNN oppdaget at fri programvare gjør det enklere og
mer kostnadseffektivt for brukermiljøer å
samarbeide seg i mellom og med leverandører om utvikling av neste generasjon
helseinformatikk.
Helsevesenet er den sektoren der vi bruker
mest av samfunnets ressurser, nesten
10% av BNP. Norge har et av verdens høyeste lønnsnivåer og 74% av kostnadene i
helsevesenet er lønnskostnader. På mange
områder har helsevesenet også kvalitetsutfordringer som hvert år koster pasienter
livet eller medfører betydelig redusert livskvalitet. Nordmenn lever lenger, forventer
bedre helsetjenester, fødselsraten stuper
og andelen av befolkningen i arbeid som
skal betale utdanning og helse for unge og
gamle faller betydelig fremover. Det samme
skjer overalt, verden har en produktivitetsutfordring innen helse og omsorg.
I mange andre sektorer har innføring av
IKT og effektive kommunikasjonsløsninger
medført drastiske forbedringer i kvalitet og
produktivitet og evne til å gjøre mye mer

med færre hender. Helsesektoren er bare
så vidt kommet i gang med å ta ut dette
potensialet. Helse er i dag en av de sektorene som bruker minst pr. ansatt på IKT. Finansnæringen investerer nesten 10 ganger
så mye i IKT pr. ansatt som helsevesenet.
Sykehusets pasientdata lagres i dag på
maskiner med operativsystemet GNU/Linux
i store databaser og man er i gang med å
se på muligheten for å bruke fri programvare i de sykehusspesifikke løsningene
som helsepersonell bruker direkte hver
dag, slik som for eksempel bildearkivsystemer (PACS), elektroniske pasientjournaler
(EPJ), reseptutsteding og kommunikasjon.
Flere UNN miljøer lar seg nå inspirere av
Beamont Hospital i Irland som i mer enn 5
år har gjennomført en storskala innføring
av fri programvare.
– Brukermiljøene og leverandørene i
helsesektoren kan nå stå på skuldrene til
hverandre i stedet for å finne opp nye IKThjul uavhengig av hverandre, sier Steinar
Pedersen som leder Nasjonalt senter for
telemedisin (NST) ved UNN.
I 2002 ble NST utnevnt som det første
samarbeidssenteret for telemedisin av Verdens Helseorganisasjon (WHO). Pedersen
har snakket internasjonalt om at han tror
på fri programvare.
– Mange brukere og programvareleverandører kan nå samarbeide om nye løsninger
uten å miste den grunnleggende friheten
til å tilpasse løsningene til egne systemer
og behov på en kostnadseffektiv måte.
Suksess for det norske helsevesenet forutsetter også at vi får med oss de norske
helseinformatikkleverandørene, fremholder
Pedersen.
I juli 2006 ble Tromsø Telemedicine Labora-

Leder for nasjonalt senter for Telemedisin
Steinar Pedersen sammen med en modell
av fremtidens IKT utrustede helsearbeider.

standarder på dette området vil gi en klart
forbedret interoperabilitet.
Kongsli går lenger, og mener helseinformatikkleverandørene vil ha mye å tjene på å ta
i bruk fri programvare. Hartvigsen anbefaler
en stegvis tilnærming til fri programvare for
sykehusene.

tory (TTL) utnevnt til Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI). Senteret skal drive
forskning og utvikling innen telemedisin og
e-helse for 180 millioner kroner de neste 8
årene. Faglig leder for TTL, professor Gunnar Hartvigsen sier om fri programvare:
– Fri programvare kan bidra til å styrke
samarbeidet mellom forskningsmiljøer og
de som skal ta i bruk ny kunnskap til å
utvikle kommersielt interessante løsninger.
Ved at alle har tilgang til kildekoden i
løsninger, vil flere kunne delta i utvikling og
vedlikehold av løsningene. Det ligger i den
frie forskningens natur at vi skal dele resultatene. Dette kan hurtig gjøres gjennom fri

programvare, påpeker han.
Norsk Helsenett AS er partner i TTL, og
har siden oktober 2004 fremmet sikker og
effektiv samhandling i helse- og omsorgssektoren ved hjelp av åpne standarder.
Samhandlingsarenaen Norsk Helsenett
og tjenestene gir støtte til et helhetlig pasientforløp, der sensitiv pasientinformasjon
på en trygg måte kan utveksles mellom
helsepersonell som deltar i behandling av
pasienten. Ved å levere et landsdekkende
kommunikasjonsnett og basis kommunikasjonstjenester, er alle norske sykehus
og over halvparten av landets fastleger,
samt andre helseaktører sammen i et
sikret elektronisk nettverk. Helsenettet eies
av de statlige regionale helseforetakene.
Helsenettets transportmekanismer er fri
programvare basert på åpne og velprøvde
Internet standarder som sikrer leverdøruavhengighet. Leverandører som støtter disse
transportmekanismene vil enkelt kunne bre
sine tjenester der. Over to millioner sensitive meldinger ble formidlet i 2006 ved hjelp
av Helsenettets frie programvareplattform.

– Det er EPJ-systemer i bruk innen lukkede
deler av sykehusene, f.eks. medisinsk genetikk, som kan egne seg for fri programvare løsninger. Begrunnelsen for at disse
systemene skal være fri programvare er ut
fra ressurshensyn - de representerer felt
som ikke er kommersielt interessante og
hvor det utvikles tilsvarende løsninger ved
flere enheter. Her tror jeg vi kan få bedre og
billigere løsninger gjennom at sykehusene
samarbeider om utviklingen., avslutter
Gunnar Hartvigsen.
– Bli med!, kommer det i fullt alvor fra de
tre.
– Frihet gir luft under vingene – selv for
pingviner!

Temaet EPJ systemer kommer opp og
Pedersen presiserer;

Universitetssykehuset i Nord-norges logoer en flygende pingvin — pingviner kan
som kjent ikke fly…

– for pasientene er kommunikasjon mellom eksisterende EPJ løsninger av største
betydning. Denne kommunikasjonen
fungerer i dag for dårlig. Innføring av åpne
Faglig leder for Tromsø Telemedicine
Laboratory, professor Gunnar Hartvigsen.
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Programvareindustrien flyr høyt og
erstatter treindustri på Klosterøya i Skien

IKT-Grenland ønsker å vokse og medlemmene trenger unge talenter som ikke er redd for å fly høyt
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På den 140 mål store Klosterøya midt i Skien sentrum opplever man nå hvordan nedleggelser
av tradisjonell industri kan bidra til sterk og lønnsom vekst i ny internasjonalt orientert
kompetanseindustri. Mange av medlemsbedriftene i klyngen IKT-Grenland samlokaliserer
seg nå i renoverte industrihaller forlatt av Norske Skog mens de venter på sitt nye felles
profilbygg, Arkadion og fremveksten av en ny unikt plassert urban bydel i Skien sentrum
(se bilde). «Åpenhet og tett samarbeid på tvers av juridiske enheter er en av nettverkets
grunnverdier. Vi ser at fri programvare er et markedssegment med store vekstmuligheter
og det å ha fri programvare pioneren eZ System som medlemsbedrift gir oss fortrinn i dette
vekstmarkedet. Et internasjonalt orientert senter for åpen innovasjon er en helt naturlig
satsning for IKT-Grenland», sier en entusiastisk styreleder Bård Stranheim i IKT-Grenland.
Av Tor-Arne Bellika
Prosjektleder for IKT Grenland og Høyskolen i Telemark sitt Fri programvareprosjekt.
Innleid fra Innovation Performance AS
Styreleder Stranheim er også daglig leder
i et av vekstlokomotivene i IKT- Grenland,
trippelgasellen Gatsoft as. IKT-Grenland
består av ca. 40 IKT bedrifter hvorav mer
enn halvparten er programvareprodusenter. I tillegg til GatSoft og eZ systems er
noen av de større medlemmene Cardiac
AS, 24SevenOffice AS, Bouvet AS, TQM
Partner AS og Shektech AS. Nesten alle
medlemsbedriftene har internasjonale
vekstambisjoner. «Mange av selskapene
er nå vokst slik at de har kontorer utenfor
Grenlandsregionen, men de ønsker å
beholde utvikling i Grenland, rett og slett
fordi samarbeidet mellom bedriftene, gode
bo og oppvekstforhold gjør at Grenland
er den mest attraktive lokasjonen for programvareutvikling. Sammen med våre støttespillere Telemark Fylkeskommune, vekst i
Grenland, Skien Kommune, Klosterøya AS
og Innovasjon Norge Telemark skal vi gjøre
Grenland enda mer attraktiv for programvareindustri fremover»

Stranheim er ikke til å stoppe og fortsetter;
«Jeg bare må trekke frem «Code Vault»
initiativet. Det er et samarbeidsprosjekt der
medlemsbedriftene planlegger å bruke frie
lisenser til å samkjøre utvikling av deler
av medlemmenes programvareløsninger.
Målet er å redusere nettverkets samlede
utviklingstimer brukt på vedlikehold på
basismoduler i hverandres løsninger og få
mer tid til å utvikle de nye unike verdiskapende brukerfunksjonene».
«Ideen til et senter for åpen innovasjon
kom fra oss i eZ Systems», medgir Aleksander Farstad, medgründer og daglig
leder i eZ. «Vi har lyktes med å vokse fra 5
ansatte i Skien i år 2000 til snart 90 ansatte
fordelt på kontorer i 6 ulike land med en
forretningsmodell der all vår kildekode er
tilgjengelig for våre partnere og kunder. Vi
ser at en sentersatsning på Klosterøya kan
bidra til å trekke enda flere nasjonale og
internasjonale unge talenter til Grenland
og bidra til vekst og internasjonalisering for
hele nettverket».

handler om innovasjon, økt kundeverdi og
lavere barrierer for å skape nye vekstvirksomheter på mange områder. Vår visjon er
et innovasjonssenter som skal inneholde
en programvarerettet inkubator, en «launch
pad» for nye programvarevirksomheter
og en rekke tjenester som skal gjøre det
lettere for både nye og etablerte programvarebaserte virksomheter å lykkes med
lønnsom vekst. En nær samarbeidspartner
i dette er Telemark Fylkeskommune, Klosterøya AS og ikke minst Høyskolen i Telemark. Spesielt Telemark Fylkeskommune
har gjort en fantastisk jobb for å bidra til
denne næringsutviklings satsningen, de
har imponert oss!. Sammen er vi i ferd med
å definere et internasjonalt etter- og videreutdanningstilbud innen fri programvare
som tar opp i seg alle de tverrfaglige problemstillingene rundt forretningsmodeller,
rettighetsjus, holdninger og verdigrunnlag,
utviklingsmetodikk og utviklingsverktøy
som både kunder og tilbydere må beherske». Følg med, Grenland = programvare
avslutter en smilende Farstad.

Farstad finner frem IKT-Grenlands innovasjonspris for 2005 og holder den frem
for å illustrere poenget; «Fri programvare

En fornøyd Styreleder Bård
Stranheim kikker opp fra enda
en positiv omtale av IKT-Grenland og det store arbeidet som
legges ned for å sikre at medlemsbedriftene får maksimalt
gode forutsetninger for å lykkes.

En stolt Farstad som viser frem
IKT-Grenlands Innovasjonspris som
eZ Systems vant i 2005 for målrettet
arbeid med innovasjon og vekst.
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Ny IKT-løsning
for skolene i Bærum
Bærum kommunens nye IKT
løsning for skolene ble lansert
på pressekonferanse 22. juni
2006. Den innebærer at alle
grunnskolene i kommunen samles
i en felles løsning som driftes
sentralt. Elevene vil da ha likt tilbud
uavhengig av hvilken skole de
tilhører, og kunne fortsette arbeidet
selv om de bytter skole.

Bakgrunn
For å sikre at elevene i Bærum kommune
får den opplæring som de har krav på
gjennom statlige føringer (nye læreplanene, Kunnskapsløftet og Program for
digital kompetanse), har IKT-avdelingen
arbeidet med en ny teknisk løsning for
undervisningsnettet. Det legges opp til
store endringer knyttet til den pedagogiske
bruken av IKT i skolen, og det stilles store
krav til samhandling skole – hjem. Fokus
er også rettet mot at det offentlige i langt
større grad bør ta i bruk åpne standarder
fri programvare (programvare med åpen
kildekode).
Dagens situasjon i skolen
I de senere år har valg av IKT-løsning for
den enkelte skole i stor grad har vært styrt
av skolene selv. Konsekvensen av dette er

CodeResort tilbyr et kildekodesystem og en online prosjektplass for utvikling, vedlikehold og
kvalitetssikring av alle typer programvareløsninger – med mulighet for deling. CodeResort er bygget for
deg som ønsker eierskap til egen kildekode, enten du benytter interne eller innleide ressurser.
CodeResort tilbyr kraftige verktøy for gjennomføring av
utviklingsprosjekter
Et prosjekt på CodeResort tilbyr disse tjenestene (og
mer):
• Fillagring – full versjonsstyring og kontroll på alle
endringer.
• Dokumentasjon – spesifikasjoner, notater, referater,
og annet som deles i prosjektet.
• Oppgaver – planlagte oppgaver med nyutvikling, eller
innmeldte feil som må utbedres.
• Oversikt – planer, tidslinje og rapporter for å følge
opp all aktivitet i prosjektet.
CodeResort er bygget på Open Source for trygghet og
sikkerhet
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«Med dette verktøyet har vi fått en utrolig
organisert og systematisk arbeidsmetode for vårt
utviklingsarbeid»
(Handelshøyskolen BI)
CodeResort bygger på anerkjent åpen kildekode som Subversion (subversion.tigris.org) og Trac
(trac.edgewall.org). Dette gjør det mulig å flytte et
prosjekt inn eller ut av CodeResort uten investeringer i
programvare – flytt prosjektet hjem i eget nettverk, eller
over til andre tilbydere. CodeResort støtter etableringen
av Nasjonalt senter for fri programvare, og ønsker lykke
til!
Kontakt oss:
Web: www.coderesort.com – E-post:
info@coderesort.com – Telefon: 4000 7040
CodeResort er en tjeneste fra BV Network AS
– www.bvnetwork.no

Innføring av
mange forskjellige løsninger løsninger basert på
skoler med ca. 15.000 elever
og ulikt tilbud til elevene
og over 1.500 ansatte.
fri programvare gjør
avhengig av hvilken skole
det mulig å gjenbruke
de tilhører. Dekningsgraden
For å sikre en kostnadsefeldre maskinvare og
varierer fra ca. 3 elever pr.
fektiv og hensiktsmessig drift
vi kan derved øke
arbeidsstasjon til ca. 20
etablerer vi en sentralisert
maskintettheten for
elever pr. arbeidsstasjon.
driftsløsning med mest murelativt lave kostnader.
De forskjellige skolene har
lig automatiserte rutiner og
ulik kompetanse for å kunne
avtale med en leverandør. På
ivareta sine IKT-løsninger, noe som påvirker
denne måten får kommunen et felles grep
både kostnader, mulighet for videreutvikling
om IKT-satsningen og skolene kan i større
og drift/stabilitet.
grad konsentrere seg om pedagogisk bruk
av IKT i undervisningen.
Valgt løsning
Den nye skoleløsningen lages gjennom et
Innføring av løsninger basert på fri
Forsknings- og Utviklingsprosjekt i samarprogramvare gjør det mulig å gjenbruke
beid med Novell Norge, og med Umoe IKT
eldre maskinvare og vi kan derved øke
som underleverandør.
maskintettheten for relativt lave kostnader.
Kommunen har allerede etablert en løsning
Bærum kommune har pr. i dag over 40
for gjenbruk av IKT-utstyr som klargjør

maskiner slik at de kan koples direkte inn
i ny skoleløsning uten at undervisningspersonell må bruke mye tid på klargjøring
og oppsett. Vi kan ta imot maskiner fra
foreldre og firma som ønsker at skolene
skal få tilgang til flere maskiner. E-post:
gjenbruk@baerum.kommunune.no
Nødvendig og sikker sletting av gammel
programvare mv. og klargjøring for bruk i
skolen vil da bli utført.
Interesse for prosjektet
Dette en løsning som vekker interesse hos
mange. Flere andre kommuner og fylkeskommuner ønsker å få se hva vi har gjort
og Fornyingsminister Heidi Grande Røys
har varslet at hun ønsker å besøke oss.
Hun er selvsagt ønsket velkommen hit.

EDB KOMMUNEPORTAL
– veien til digital offentlighet

EDB satser på offentlig sektor og utvikler produkter for digital offentlighet. Offentlig sektor har
satt seg høye mål for digital offentlighet. EDB vil støtte offentlige sektor slik at målene kan nås.
EDB Kommuneportal er en virksomhetsportal for fylkes-kommuner og kommuner. Den er
utformet for digital offentlighet mot innbyggere, politikere, samarbeids-partnere og leverandører,
og støtter tjenester fra minside.no.
Løsningen tilbyr elektroniske tjenester for internett, administrasjonsnett og politikernett. Innbyggerne kan fylle ut og levere søknader, følge saksgang og ha innsyn i sakens dokumenter. Møter
kan bestilles over nett, og henvendelser kan sendes elektronisk til kommunen. Politikere har
tilgang sakslister og dokumenter for møter i kommunestyret, formannskapet og utvalg over nett.
EDB Kommuneportal er basert på åpne standarder, bygget på utprøvd og robust teknologi. Den
støtter åpen programvare og følger offentlige standarder.
EDB logovarianter CMYK

EDB Business Partner er et av Nordens ledende børsnoterte IT-konsern. Konsernet har 3.900 ansatte. Selskapet tilbyr løsninger som dekker
hele bredden av virksomhetskritiske IT-tjenester, fra applikasjonstjenester og bransjeløsninger til drift og nettverksløsninger. EDB skal være
en sterk og nær IT-partner som bidrar til at kundene løser sine oppgaver mer effektivt og når målene for sin virksomhet. www.edb.com

min 15 mm

Denne logoen er tilpasset størrelser over 15 mm i
høyde. (Dvs. Den skal aldri brukes i størrelser
mindre enn 15 mm i høyde).

EDB LOGO - STOR OG LITEN

Denne logo
og 15 mm i
størrelser s
mindre enn
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Det er laget to varianter logoer som skal fungere i ulike størrelser. Den "store"
logoen skal brukes i størrelser større enn 15 mm i høyde. Den "lille" logoen
skal brukes i størrelser mellom 10 mm, og 15 mm i høyde. Dvs. at logoen skal
IKKE brukes i størrelser minddre enn 10 mm. Den lille varianten er tilpasset
trykk og skjermvisning slik at ikke linjene i logoen gror sammen. Logo
konstruksjonen og proporsjonene må aldri forandres. Bruk alltid originalene
fra vedlagt CD.

Til fordel for alle
Gode e-løsninger gir økt kapasitet og
mer fornøyde brukere, samtidig som
at de ansatte kan konsentrere seg om
det som er viktig. eKoRs rådgivere
kan bidra til en god effektiviserings- og
moderniseringsprosess i offentlig sektor.
eKoR AS
eKoR AS, eKommunikasjon og Rådgivning AS, er et konsulenthus
med offentlig sektor som marked.
Vi er for tiden fire ansatte; en prosessrådgiver, to rådgivere med
teknisk bakgrunn og en rådgiver som har hovedfokus på sak- og
arkivløsninger i kommunal sektor. Vi er kontinuerlig på jakt etter flere
dyktige rådgivere og konsulenter.
Kundene våre er hovedsaklig kommuner og fylkeskommuner, men
vi har også prosjekter mot fylkesmenn, noen statlige etater i tillegg
til at vi deltar i to store EU-prosjekter.
Daglig leder er Astrid Øksenvåg. Astrid har lang fartstid fra offentlige
prosjekter, i tillegg til at hun er en mye brukt foredragsholder.
eKoR AS har et nært forhold til Kommuneforlaget, som eier en
tredjedel av aksjene i selskapet.
Vi holder til i lyse og trivelige lokaler på Skøyen i Oslo.

March 20-21 2007
Oslo Kongressenter
The First International Topic Maps Users Conference
Building on four years of successful Topic Maps conferences in Oslo, the
Norwegian Computer Society, in conjunction with OASIS, is proud to announce
Topic Maps 2007, the First International Topic Maps Users Conference.

http://www.topicmaps.com/tm2007
Hosted by the Norwegian Computer Society. Co-sponsored by OASIS.
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Fri Programvare i bruk
Da KS i 2005 lanserte strategidokumentet «eKommune 2009 – det digitale spranget», oppsto
det forventninger om en digital revolusjon. Målet for 2007 er blant annet at alle kommuner og
fylkeskommuner skal vurdere bruk av fri programvare (programvare med åpen kildekode) i sine
styringsdokumenter for IKT. Mange kommuner har allerede kommet mye lenger. Og det uten at
de vet det selv.
Påstanden kommer fra Frode Ettesvoll,
daglig leder i programvarehuset More AS,
som har vært teknologileverandør til flere
prosjekter i offentlig sektor, blant annet
portalen bedrekommune.no og KF skjema.
Ettesvolls erfaring er at mange kommuner
bruker fri programvare uten å vite om det.
- Så lenge ting virker som det skal, er det
svært få i en virksomhet som engasjerer
seg i programvaren. Derfor er mange uvitende om at de faktisk er daglige brukere
av fri programvare, mener Ettesvoll.

AS og støtter nasjonale og internasjonale
standarder, blant annet KS skjema XML.
I tillegg er alle skjemaene laget i henhold
retningslinjene i ELMER2. Et av de viktigste
målene med KF skjema var å tilrettelegge
for optimal samhandling med kommune-

nes øvrige systemer. - Et viktig incentiv for
bruk av fri programvare er jo nettopp lettere
bruk og deling av kunnskap på tvers av
systemer og faggrenser, avslutter Ettesvoll.

Kvalitet på nett
Kommuneforlaget AS og More AS har,
på oppdrag fra KS, utviklet portalen
bedrekommune.no hvor all infrastruktur
er fri programvare. Portalen gjør det
enkelt for kommunene å gjennomføre
kvalitetsundersøkelser av tjenestene sine.
Kommunene får også muligheten til å gjøre
sammenlikninger av kvalitetsnivå, både
med andre kommuner og internt mellom
egne tjenester. Siden lanseringen i 2003
har portalen vært brukt av over 300 kommuner. Med bedrekommune.no kan flere
kommuner benytte samme standardløsning, noe som innebærer store besparelser
for den enkelte kommune.
KF skjema
KS er en av de viktigste pådriverne for
utbredelse av fri programvare innen offentlig sektor. Et prosjekt som markerer
dette engasjementet er KF skjema – den
elektroniske skjemakatalogen med de mest
brukte skjemaene i norske kommuner. Teknologien bak katalogen er utviklet av More
I følge Frode Ettesvoll ligger det store gevinster i å bruke åpen kildekode på
infrastruktursiden.
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•Den eneste leverandøren til offentlig sektor med portaler basert kun på
åpen programvare og åpne standarder; eZ publish
•Vi levere kun portaler, andre applikasjoner integreres
•Vi har lang og bred erfaring innen offentlig sektor
•Vi har solid teknisk kompetanse innen prosjektledelse, utvikling,
integrasjon, drift og hosting
E-post: steinar.brun@portalselskapet.no

Tlf: 90 65 34 32

Web: www.portalselskapet.no

Har du lest boken «1984» av George
Orwell eller sett filmen «V for Vendetta»?
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Har du fått med deg hvordan personvernet stadig
svekkes i USA og Storbritannia?
Vet du hvorfor dine rettigheter stadig smuldrer opp
også i Norge?
Hvem bryr seg om DINE rettigheter i det digitale
samfunnet?
Elektronisk Forpost Norge er en elektronisk
borgerrettsorganisasjon - en organisasjon som
kjemper for ALLES rettigheter i IT-samfunnet.
Er du opptatt av personvern, forbrukernes rettigheter
og kampen for desentralisering av makt i det digitale
samfunnet? Det koster ingen ting å bli medlem i EFN.
Et medlemskap består i å melde deg på epostlisten.
Se www.efn.no

HØGSKOLEN I BUSKERUD TILBYR FØLGENDE DATA/IT STUDIER:
BACHELOR DATAINGENIØR:

Har du spørsmål til styret i EFN, kan du sende en epost
til styret@efn.no, eller ringe 4817 6875 / 4790 0184.

- EMBEDDED SYSTEMS
- SPILL OG SIMULERINGSUTVIKLING
BACHELOR:
- IT OG INFORMASJONSSYSTEMER
- IT OG ENTREPRENØRSKAP

PÅ INTERNETT: WWW.HIBU.NO, TELEFON 32 86 95 00
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