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Evaluering juni 2020 - videooptagelse af byrådsmøder og brugen af votecast sy-
stem,  
 
Dette notat opsummerer seertal, økonomi og administrative erfaringer ved videooptagel-
ser/streaming af Byrådets møder samt brugen af det dertil hørende votacast system. 
Første streaming skete den 27. marts 2019.  
 
 
Seertal* gennemsnit pr. måned: 
 
Kommune-tvs hjemmeside (via link på hedensted.dk) 
Tallet viser seere, der minimum har set 10 sek.  
Gennemsnit antal pr. måned 
 

 
 

149 

Facebook 
Tallet viser seere, der minimum har set 10 sekunder 
Gennemsnit pr. måned 
 

 
 

870,2 

 
Økonomi: 
 
Opstart af tekniske installationer og systemer, i alt 279.550 
Årlig drift, i alt 125.880 
Udgifter i alt: Opstart og drift 2 år 531.310 

 
Aftalen kan tidligst opsiges efter pr 31.1.2021 med 6 mdr varsel. . 
 
Administrationens betragtninger / tidsforbrug  
 

Opsætning og test af udstyr: 2,5 timer Pedelarbejde pr. møde  
Nedtagning af udstyr: 1-2 timer 

 
 
Forberedelse af byrådsmøde i Votecast 
med dagsorden og efterfølgende referat, 
integration til de andre systemer First 
agenda og SBSYS 
Løbende dialog med kommunetv, supple-
anter omkring koder i forbindelse med 
indkaldelse, gøre ipads klar mv. 
Facebookopslag ugen før byrådsmøde, ti 
minutter før afvikling af møde samt efter-
se at tonen på kommunens facebook side 
er OK 
Redigering af hjemmeside, nyheder og 
streaming mv. 

I alt ca. 2,5 timer fordelt på flere admini-
strative medarbejdere 
 
Derudover skal der under hvert byråds-
møde være en medarbejder, der overvå-
ger tonen på kommunens facebook side, 
så længe mødet varer (1-3 timer). 
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Kvalitet i møde afviklingen 
Det er nemmere at holde styr på talerækken under mødet. 
 
Kvalitet i beslutningen /referatet 

Referatet og beslutningerne bliver mere tydelige, idet afstemningssystemet Votecast re-
gistrerer hvilke partier, der stemmer for eller imod. Er der uenighed i partierne, registrer 
den også på personer, hvem der er for og imod. Suppleanter er også registreret i syste-
met og kan nemt anvende mobiltelefoner/iPads til afstemningsmodulet.  

Dette illustreres i eksemplerne herunder. 

 
Eksempel fra det tidligere system 
Her ville der eksempelvis stå følgende i referatet, når en sag var godkendt 

Beslutning 
Godkendt. 
Fraværende: Henrik Alleslev. 
 
Følgende 3 eksempler er referat fra byrådsmøder i det nye system; 
 
Eksempel 1.  
For:27A,F,I,K,O,V 
Imod:0 
Undlader:0 
I ALT:27 

Ikke tilstede: 
Birgit Jakobsen (K) var fraværende. I stedet deltog Helga Dalgaard (K). Erling Juul (V) 
var fraværende. I stedet deltog Ole Ødmann (V). 
Beslutning: Godkendt 

Eksempel 2. 
For: 26 A ,F ,I ,K ,O ,V 
Imod:0 
Undlader:0 
I ALT:26 

Ikke tilstede: 
Mette Juhl (A) var fraværende. I stedet deltog Johnny Sørensen (A). Hans Vilhelm G. Va-
cker (V) var fraværende. I stedet deltog Jakob Toftebjerg (V). Lene Tingleff (V) var fra-
værende. I stedet deltog Ole Ødmann (V). Kirsten Terkilsen (V). 
 
Beslutning: Godkendt. 

Eksempel 3. 
For: 15 O, V (Merete Skovgaard-Jensen, Hans Vilhelm G. Vacker, Peter Sebastian Peter-
sen, Jeppe Mouritsen, Gitte Andersen, Lars Poulsen, Carsten Clausen, Bent Poulsen, Lene 
Tingleff, Ole Vind, Kirsten Terkilsen) 
Imod: 11 A, F, I, K 
Undlader: 1 V (Erling Juul) 
I ALT:27 
  
Ikke til stede: 1 
Lars Bro (I), i stedet deltog Annette Bolvig (I)  
Beslutning: Godkendt  
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----- 
 
 
* Detaljerede seertal : 
Mødedato kommunetv.dk Facebook – 10 

sek. Videovisnin-
ger* 

Facebook – gns. 
Visningstid** 

27. marts 2019 
 

341 Blev ikke streamet 
på Facebook*** 

Blev ikke streamet 
på Facebook*** 

24. april 224 1120 1 t. 9 min. 
22. maj 128 745 44 min. 
26. juni. 97 866 44 min. 
28. aug. 128 902 46 min. 
25. sept. 76 784 23 min. 
9. okt. 38 600 25 min. 
30. okt. 109 906 41 min. 
27. nov. 89 586 29 min. 
18. dec. 125 1078 1 t. 24 min. 
29. jan. 2020 212 Slettet**** Slettet**** 
26. februar 215 1115 50 min. 
I alt  
 

1782 8702 7 t. 58 min. 

Gennemsnit pr må-
ned 

149 870,2 45,5 min 

 
 
* = Det antal gange, videoen er blevet afspillet i mindst 10 sek.   
** = Den gennemsnitlige tid, en video er blevet afspillet, inkl. den tid der er brugt på ge-
nafspilning af videoen ved en enkelt videoafspilning. (Da denne målretning omfatter gen-
afspilninger af en video, er det muligt, at den rapporterede gennemsnitlige visningstid for 
videoen er længere end videoens længde.) 
*** = Videoen blev ikke streamet pga. tekniske udfordringer.  
**** = Videoen blev efterfølgende slettet pga. ”synligt” lukket punkt, hvor videoen ikke 
blev stoppet i tide. Videoen på Facebook kan ikke efterfølgende redigeres, da den live-
streames. 


