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Fråga 1

2

Hur kan man få kommuner att förbinda sig till den gemensamma utvecklingen, med andra 

ord betala nödvändiga nätverksavgifter?

Svar: Kommunerna måste övertygas att gemensam utveckling medför besparingar. Om en enskild 

kommun äger programvaran måste kommunen i vilket fall som helst förvalta programvaran som den 

äger, vilket kostar resurser. Dessutom lönar det sig inte för en kommun att ensam äga en 

programvara, eftersom kommunen är tvungen att finansiera all utveckling och allt underhåll själv.



Fråga 2

3

Vad är mest utmanande vid planering av en produktförvaltningsmodell?

Svar: Det är utmanande att fatta beslut om hur utvecklingen ska samordnas, eftersom kommunerna är 

rädda att gemensam utveckling är försinkar den egna utvecklingen då man måste tillsammans 

komma överens om utvecklingsobjekt. En annan utmanande punkt är att komma överens om 

finansieringsandelar, dvs. hur produktchefens arbete och nya egenskaper finansieras.



Fråga 3

4

Måste en fri produkt även vara öppen källkod?

Svar: Nej, inte om man inte vill. I praktiken kan en källkod vara öppen endast för de 

programvaruföretag som deltar i utvecklarnätverket. Ett utvecklarnätverk kan omfatta endast ett 

programvaruföretag, men då ökar risken för leverantörsfällan och utvecklingstakten avtar, om 

programvaruföretaget inte har tillräckligt med resurser för utvecklingen. Om utvecklarnätverket 

omfattar endast ett programvaruföretag betonas öppenhetsbevakningen och kvalitetskontrollen som 

programvaruägaren ordnar, eftersom man måste se till att källkoden är av hög kvalitet.



Fråga 4
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Måste man skapa en licens för öppen källkod för den fria produkten?

Svar: Förvaltningsmodellen för en fri produkt förutsätter inte någon licens, men om man vill kan man 

använda en sådan. I praktiken ska man först bedöma huruvida programvaran som förvaltas och den 

planerade förvaltningsmodellen överensstämmer med specifikationen för öppen källkod 

https://coss.fi/avoimuus/avoin-lahdekoodi/. En annan betydande skillnad till källkodslicenser är att i 

en förvaltningsmodell för en fri produkt betonas samordning och finansiering av den gemensamma 

utvecklingen, men inte fri utveckling och distribution av programvaran eller publicering av utvecklade 

egenskaper på distributionsplatsen. 



Fråga 5
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Kan förvaltningsmodellen för en programvaruprodukt ändras?

Svar: Ja, och det rekommenderas, eftersom produktförvaltningsrutinerna förbättras med hjälp av 

praktiska erfarenhet. Beslut om ändring av förvaltningsmodellen fattas av styrgruppen som består av 

representanter för användarkommunerna.



Fråga 6

7

Ska man ingå avtal gällande en produktförvaltningsmodell?

Svar: I praktiken uppstår det ett avtal när en kommun tar i bruk en fri produkt och godkänner 

produktförvaltningsmodellen som anknyter till den. Om detta kan och bör man ingå ett separat avtal.  

Avtalet gäller även programvaruföretaget som börjar tillhandahålla utvecklingstjänster för den fria 

produkten.

Kommunen ingår naturligt ett avtal med det programvaruföretag som tillhandahåller kommunen den 

fria produkten och eventuella utvecklingstjänster.


