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Till den som leder diskussionstillfället
Frågor som kan ställas efter visning av filmen Res smart!


Utgår arbetsplatsen från Den källsorterande resan när tjänsteresor planeras?



Vilka vinster med resfria möten togs upp i filmen? Hur påverkar vinsterna
mig som anställd? Hur påverkar de arbetsplatsen?



Används Mötesplaneraren för möten där deltagarna kommer från flera
orter? Om nej, hur skulle det kunna implementeras i rutinerna?

Fördjupande information
Den källsorterande resan
1. Inga utsläpp: Resfritt möte med video- eller telefonkonferens
2. Minimala utsläpp: Gång, cykel, buss eller tåg eller en kombination av dessa
3. Miljöpåverkande utsläpp: bil och flyg.
Mötesplaneraren
Mötesplaneraren, som finns på Norrlandsresan.se, är ett verktyg som ger dig
möjlighet att planera en mötestid som passar bäst för deltagarnas avreseort och
kollektivtrafikens tidtabell.
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I verktyget anger du vilken tid ni önskar ha mötet samt från vilka platser
mötesdeltagarna ska resa. Mötesplaneraren visar då mötestid som passar för att
resa till och från mötet med kollektivtrafik, ofta räcker en liten justering av önskad
tid för mötet. Du kan enkelt se tider och detaljer för resorna i mötesplaneraren.
Norrlandsresan.se ger större möjlighet och förenklar att åka kollektivt till och från
möten. Mötesdeltagare reser miljövänligt och ekonomiskt när restid är en del av
arbetstiden. Välj tid och plats för möte + välj varifrån deltagare reser = Mötestid
som matchar de bästa tåg- och bussavgångarna för dina deltagare
Länk till Mötesplaneraren finner du här.
Boka videokonferensrum
Datorklienten Jabber
Är det ett möte ”dator-mot-dator” startar båda programmet Cisco Jabber Video
och det enda som krävs är att ena parten ringer upp den andra genom att söka på
användarnamn. Alla landstingsanvändare har sin mail som användarnamn.
Har mötet flera parter måste ett virtuellt rum bokas. Detta görs i Outlook, precis
på samma sätt som ett fysiskt rum bokas. De virtuella rummen är anpassade efter
antalet deltagare så välj det virtuella rummet som har ungefär samma antal platser
som mötesdeltagare. Boka hellre ett för stort rum än för litet. Är rummet för litet
syns inte alla deltagare på skärmen då de hamnar omlott. Alla virtuella rum börjar
med ”KonfVideo-Virtuellt” och anger sedan antalet virtuella platser.
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När mötet börjar ringer alla upp ett och samma nummer. Mer information finns på
Plexus.
Videokonferensrum
Landstinget Gävleborg har ett flertal videokonferensrum med all nödvändig
utrustning. Oftast finns två skärmar där ena skärmen visar mötesdeltagarna och
den andra skärmen kan visa en presentation eller dokument. Även här krävs att ett
virtuellt rum bokas.
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