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Priser på udstyr og programmer til transmission af Byrådsmøder i 
Hedensted Kommune

Kommune TV jf tilbud dateret 26. nov 2018:

Installationer ved opstart:

Mikrofoner, 29 stk. 121.620
Digital visning, afstemningsmodul mv 10.000
Transmission inkl. 4 kameraer 144.930
I alt opstart 276.620

Drift:

Transmission pr. år 90.000
Afstemningsmodul pr. år 36.000
I alt drift pr år
(Aftalen kan tidligst opsiges efter 2 år)

126.000

Udgifter i alt: Opstart og drift 2 år 528.620

Om Kommune TV
Firmaet leverer transmissionsløsninger til 34 kommuner og 2 regioner. Løsningen er „full 
service“, da firmaet har alle opgaver og ansvar i forbindelse med transmissionen af byrå-
dsmøderne.
Alle ydelser og teknologi udvikles løbende. Man risikerer derfor ikke at binde sig til en 
platform eller teknologi, som efter en årrække er forældet. 
Senest er der udviklet en løsning til elektronisk afstemning, som kan betjenes fra politi-
kernes iPad – direkte fra Prepare (First Agenda). 

Hvordan foregår det?
Den aktuelle dagsorden tages fra kommunens hjemmeside og indsættes i systemet, så at 
borgerne kan følge med i punkterne under den direkte transmission. 
På selve dagen for byrådsmødet, testes udstyret om morgenen i samarbejde med en råd-
husbetjent. 
Ca. 10 min før mødestart, sættes live signal på playeren. Seerne vil nu kunne se et over-
bliksbillede af byrådssalen. Når borgmesteren åbner mødet, zoomes automatisk ind på 
borgmesterens plads, da kameraerne er sat op til at „tale sammen“ med mikrofonerne.
Hver gang en politiker tager ordet, vil kameraet automatisk køre ind på vedkommendes 
position, og navn samt parti forkortelse vises på skærmen. Kort før kameraet zoomer og 
panorerer, skiftes der automatisk til et overbliksbillede, således at man undgår at se de 
ellers forstyrrende bevægelser i billedet. 
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Efter mødets afslutning, redigerer Kommune TV optagelsen, således man kan ’hoppe 
rundt’ i dagsordenens punkter direkte fra playeren.  

Transmissionen kan sendes live på kommunens Facebook side, parallelt med at de vises 
på kommunens almindelige hjemmeside. De første erfaringer viser med stor tydelighed, 
at seertallene stiger markant ved at bruge Facebook. 

Foretages afstemning om et punkt, kan det ske via iPad. Et billede af afstemningen vil 
blive vist både på Byrådets store skærm og hos seeren derhjemme:

Eksempel på afstemnings-skærmbillede:

Eksempel på billede, der vises i salen ift køen for taletid:


