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Innkjøp av elev-Pcer og iPad 

GIV fikk beskjed fra Hedmark IKT om at elevPCene våre måtte tas ut av drift i februar. På 

grunn av gjennomføring av statsborgerprøven og samfunnskunnskapsprøven i mars, måtte 

GIV ha nye PCer på plass i mars. GIV fikk denne informasjonen i februar og har derfor ikke 

vært i stand til å legge fram investeringsbudsjett til behandling for representantskapet.  

Saken ble behandlet i styret 10.02.20. På grunn av avviklingen av obligatoriske prøver, 

godkjente styret innkjøp av nødvendig utstyr uten behandling i representantskapet i forkant.    

Se styrets vedtak. 

Vedtak: 

1. Styret godkjenner daglig leders forslag om innkjøp av PCer før det foreligger vedtatt 
investeringsbudsjett fra representantskapet. Styret forsvarer dette med at 
administrasjonen ikke var klar over situasjonen tidligere og at det vil føre til stor 
ulempe for de som skal avlegge samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven.   

2. Investeringsbudsjett for 2020 legges fram for styret i forkant av 
representantskapsmøtet 30.03.20.  

 

I forbindelse med korona-krisen ser GIV at iPader og bærbare elevPCer også trenger en 

oppgradering. Administrasjonen foreslår derfor at det settes av midler til en ytterligere 

investering i påkrevd utstyr. Tabellen under viser en oversikt over GIVs behov.   

 

 

 

Det ble i februar kjøpt inn 22 stasjonære elev-PCer som allerede er i drift for til sammen kr 

130 000,-.  

Forslag til investeringsbudsjett for GIV 2020 

 

Innkjøp av stasjonære elevPCer 130 000 

Innkjøp ansatt-PCer 74 000 

Innkjøp bærbare elev-PCer 82 000 

Innkjøp iPader 44 000 

Sum 330 000 

 

Innkjøpet avskrives over tre år i henhold til alminnelige regnskapsregler.  

Beholdning 

pr. 20.03.20

Garanti 

utgår 2018 

eller 

tidligere

Kurant 

beholdning

Vurdert 

totalt 

behov

Vurdert 

innkjøps-

behov Pris pr. stk Sum

Ansatt-PCer 26 13 13 23 10 7 400           74 000         

Elev-PCer (bærbare) 28 19 9 20 11 7 400           81 400         

Elev-PCer (stasjonære) 22 0 22 22 0 5 800           -                    

Ipader innkjøpt utenfor HIKT 10 10 0 0 0 -                    

Ipader innkjøpt fra HIKT 52 0 52 62 10 4 300           43 000         

Total investeringssum 198 400       


