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Er I klar? 
Safewhere er kernen i 
rammearkitekturen...

... men fødereret adgangsstyring handler om meget mere

Hej, vi er Safewhere. Vi ved, at fødereret adgangsstyring besidder et langt større potentiale end 
blot at kunne skabe adgang til rammearkitekturen. Med vores SAML IdP, Safewhere Identify, 

tilbyder vi markedets mest fleksible platform for fødereret adgangsstyring. Vi er hverken 
bundet til Active Directory eller NemID. Det betyder, at du kan give alle brugere single sign-on 

adgang til alle applikationer med alle login-metoder. Faktisk understøtter vi mere end 20 
forskellige login-metoder og vores åbne API gør det muligt at integrere med jeres lønsystem og 

eventuelle organisationskomponent. Derfor er Safewhere Identify valgt som kernen i både 
Danmarks Miljøportal og Rammearkitekturen.Danmarks Miljøportal og Rammearkitekturen.

Vi er klar! 
Gør det rigtigt første gang – lad os inspirere jer over en kop kaffe

www.safewhere.dk
+45 7199 9007

info@safewhere.com
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GÅR DU 
RUNDT MED
EN STOR IDÉ?
Hos KMD forsøger vi hver eneste dag at udvikle 
det digitale Danmark, men vi kan ikke gøre det 
alene.  Vi har brug for din hjælp. 

Vi vil høre dine højtfl yvende visioner og lavpraktiske 
løsninger. Alle ideer, der kan hjælpe med digitalise-
ringen af Danmark, er velkomne.

FORTÆL OS OM DIN IDÉ

Hvis din ide bliver valgt, inviterer vi 
dig og dit team til en workshop med 
KMD INNOVATION X.

Derefter præsenterer vi sammen idéen på 
Digitaliseringsmesse’15 d. 1. oktober 2015. 

Transport og forplejning er på vores regning, 
og du bevarer ejerskab over dine idéer.

Del din idé på 

    SAMMENMEDKMD.DK

INNOVATION X
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Lad os samarbejde 
– endnu mere 

Af formand Henrik Brix, KIT@

Kit@ Lederen

For nyligt vedtog KL´s bestyrelse den nye Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2016-2020. Strate-
gien indeholder de tanker, KL gør på kommunernes vegne for at sætte en ny retning på digitaliserin-
gen. Strategien indeholder i alt 60 indsatser. Det er noget af en slat. Dertil kommer om få måneder en 
ny Fællesoffentlig Digitaliseringsstrategi, der omfatter digitaliseringen af hele den offentlige sektor.

Det er skiftedag. I år udløber den første 

femårige digitaliseringsstrategi. I 2016 

bliver den nye skudt i gang frem mod 

2020. 

Mens alt dette sker på de bonede 

gulve, ser vi en række interessante tiltag 

i kommunerne. De finder sammen i 

foreninger, selskaber og brugerklubber. 

Nogle af dem har en del år på bagen. 

Brugerklubben SBSYS eksempelvis. 

Andre er spritnye. Pointen er, at mange 

kommuner finder sammen på kryds og 

tværs i digitale samarbejder eller er i 

gang med at overveje eller forhandle om 

samarbejde. Alt sammen for i fællesskab 

at løfte digitaliseringen. 

Lad mig i flæng nævne IT-forsyningen, 

der består af Egedal, Ballerup og Furesø 

kommuner. D-12 i Region Sjælland, 

der som navnet antyder, består af 12 

sjællandske kommuner. Vestegnens nye 

initiativ, der har otte kommuner med 

ombord og som undersøger muligheder-

ne. Viborg-Silkeborg, der har indgået 

en strategisk alliance. Sorø-Ringsted 

samarbejdet. Business Region North – 11 

kommuner og Region Nordjylland, der 

går sammen om bredbånd og mobil-

dækning. Tilsvarende K-17 samarbejdet 

på Sjælland om samme emne. Og OS2 

fællesskabet. Der er sikkert flere endnu.

Tager ansvaret
Det interessante ved disse samarbejder 

og alliancer er, at kommunerne er i fuld 

gang med selv at tage ansvar og ejer-

skab for at digitalisere. Det har kommu-

nerne selvfølgelig altid gjort. Men det er 

forretningsmodellen og ejerskabet til sy-

stemer og data, der er på vej til at blive 

totalt forandret. Og i stedet for at gøre 

det enkeltvist på 98 forskellige måder, 

gør vi det i fællesskab ved at afstemme 

it-arkitektur, standarder, arbejdsgange 

og komponenter og løfte det i flok.  

En hel del kommuner samarbejder om 

f.eks. implementering af it-rammearki-

tekturen og monopolbruddet og gevin-

strealisering. Det er et perfekt startsted 

for fællesskaber, da kommunerne på 

disse områder er i samme situation og 

skal implementere de samme løsnin-

ger – på næsten samme tid. Endnu flere 

kommuner går i overvejelser om forplig-

tende fællesskaber, som kan spænde fra 

fælleskommunale projekter til – på sigt 

– egentlige sammenlægninger i dele eller 

hele it-organisationen. 

 

Kommunernes succes med at bryde 

KMD´s monopol betyder, at vi allerede vil 

se en række nye og spændende leveran-

dører på Digitaliseringsmessen´15. De 

muligheder, som it-rammearkitekturen, 

Serviceplatformen og Støttesystemer-

ne åbner for, gør, at nye leverandører 

hurtigt kan have fungerende kommunale 

it-løsninger i luften. Det skaber håb om 

mere konkurrence og innovation.

Nu mangler vi kun at finde hinanden 

i en slags digitalt rollespil. Ligesom i 

et godt ægteskab, hvor man deles om 

opgaverne, kunne man måske forestille 

sig, at der er grupper, samarbejder eller 

fællesskaber, der går forrest på et givet 

område og dermed får det helt store 

orkester – alle kommunerne – til at spille 

sammen og opnå endnu større forret-

ningsmæssige gevinster. Det kan være i 

form af komponenter, egentlige it-løsnin-

ger, kompetencer m.m. Vi ser allerede 

projekter som VeRA (Vendsyssels Ram-

meArkitektur) og MO (Medarbejder og 

Organisation), som drives af Ringsted/

Sorø i OS2 regi.

Lad os samarbejde – endnu mere og 

mere tydeligt.

n

”I stedet for at gøre det enkeltvist på 98 forskellige måder, gør vi det i fællesskab ved at afstemme 
it-arkitektur, standarder, arbejdsgange og komponenter og løfte det i flok.”  ”



 Side 6 Kit Magasinet / 03 / 2015

60 nye initiativer i 
Fælleskommunal 
Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringen breder sig i disse år som en steppebrand til for-

retnings- og serviceområderne i kommunerne. I en ny Fælleskom-

munal Digitaliseringsstrategi, som KL´s bestyrelse har vedtaget, 

beskrives både områderne og de teknologiske tendenser, som vil 

komme til at forandre kommuner, borgere og virksomheder frem 

mod 2020. 

Den nuværende digitaliseringsstrategi fra 2011 udløber om få 

måneder. Det har været Danmarks mest ambitiøse femårs hand-

lingsplan for digitalisering. Men ifølge afdelingschef Ralf Klitgård 

Jensen er den nye strategi mindst lige så ambitiøs. Men samtidig 

ligger den nye strategi fra 2016-2020 på en række områder i klar 

forlængelse af den nuværende. 

”Den strategi, som udløber ved årets udgang, har været meget 

ambitiøs. Der er igangsat en række projekter, som enten ikke er 

afsluttet eller som går ind i en fase med implementeringer og 

gevinstrealisering. Den nye strategi frem mod 2020 er påvirket af, 

at der allerede er rigtig meget i gang derude, og at der er vigtige 

områder, som endnu ikke er blevet afsluttet.”

”Eksempelvis kører monopolbruddet i fuld fart, grunddatapro-

grammet er godt i gang, og it i folkeskolen er i sig selv et meget 

stort kommunalt projekt. De projekter bæres med over i den nye 

strategi. Og ”gevinstrealisering” er et område, der går igen i alle 

projekter, som en forudsætning for at kunne høste gevinsterne 

ved digitalisering og er væsentligt at få implementeret. Det er 

vigtigt at nå i mål med alt dette, og ikke kun have fokus på at 

starte noget nyt op,” siger Ralf Klitgaard Jensen. 

Samarbejde med forretningen
It-cheferne i kommunerne kommer til at spille en vigtig rolle. 

De skal i samarbejde med forvaltningerne sikre, at forretningen 

stiller de rigtige krav til løsningerne. Så det er ikke it-chefernes 

opgave i sidste ende at høste gevinsterne ved digitalisering, da 

det er fagforvaltningerne, der ”ejer” løsningerne. Men samarbej-

det mellem forvaltninger og it-afdelinger skal sikre nytteværdien 

ved digitalisering.

Den nye strategi med 60 nye initiativer kan godt blive en stor 

mundfuld, da det handler om at finde en balance i digitaliserin-

gen mellem de nuværende projekter og de nye initiativer frem 

mod 2020. 

”Det er meget væsentligt at gøre det færdigt, som er sat i gang. 

Jeg har en oplevelse af, at vi har kørt det til kanten. Men der er 

mange ting i den nye strategi, som man ikke kan komme uden-

om. Bare i løbet af de fem år, der er gået, siden den nuværende 

strategi blev sat i gang, er der kommet nye temaer på dagsorde-

nen som datasikkerhed og mobile løsninger. Det var temaer, som 

ikke fyldte i 2010, da vi skrev den første handleplan. I dag fylder 

de temaer rigtig meget på grund af den teknologiske udvikling, 

og det er nødvendigt, at de bliver prioriteret i den kommende 

periode”. 

Frontløberne
Når Ralf Klitgaard i generelle vendinger skal fortælle om digi-

taliseringen og den vision, som er ledetråden i den nye femårs 

strategi, kommer han ind på bibliotekerne. 

Landets biblioteker er frontløbere inden for digital service i 

kommunerne. Bibliotekerne gør en traditionel service som at re-

servere og låne bøger, film og spil digitalt tilgængelig. De gør det 

lokalt og sammenhængende ved at kombinere det med andre ak-

tiviteter i lokalområdet som koncerter, teater og åbningstider på 

genbrugspladsen. Åbningstiderne på bibliotekerne er desuden 

blevet udvidet, og man kan både søge på portalen  

www.bibliotek.dk og få lokale informationer fra bibliotekets 

Af Flemming Kjærsdam

Digitalisering

KL´s bestyrelse har vedtaget en ny Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi, der løber fra 2016-2020. Un-
der overskriften ”Lokal og digital – et sammenhængende Danmark” leverer KL en strategi, der munder 
ud i 60 initiativer. De initiativer vil blive udpeget i løbet af efteråret, ifølge afdelingschef Ralf Klitgaard 
Jensen, KL.
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hjemmeside. Det er denne kombination af nationale og lokale 

informationer, som kan være med til at skabe en ny sammenhæng 

for borgerne.   

”Bibliotekerne tegner et godt billede af, hvad digitaliseringen 

kan. De har forandret en traditionel service til en digital leveran-

ce gennem selvbetjening. En udvikling, der har fundet sted gen-

nem de seneste år. Men i KL´s vision med den nye strategi ser vi 

gerne denne form for digitalisering kan folde sig ud og omfatte 

mange andre kommunale serviceområder,” siger Ralf Klitgaard 

Jensen. 

Den nye strategi lægger op til en langt mere omfattende digi-

talisering frem mod 2020. Det vil betyde, at it- og digitaliserings-

cheferne skal arbejde endnu tættere sammen med de ansvarlige 

i forvaltningerne om digital udvikling af forretningsområderne.  

Man kan godt sige, at digitalisering og samarbejde er indbyr-

des afhængige. Og strategien udpeger de steder, hvor der er et 

udstrakt behov for at arbejde sammen. De 60 indsatser, der vil 

blive konkretiseret i løbet af efteråret, sigter især på det tværgå-

ende i kommuner og på tværs af myndigheder. Det vil betyde, at 

så mange som muligt arbejder sammen, og så mange som muligt 

kommer med. 

”Digitaliseringen er en kæmpe driver til effektiviseringer. Men 

vi skal også huske andre ting. At det skal være smartere for bor-

gerne. Det er ikke kun et spørgsmål om at være effektive. Vi skal 

blive bedre til at dele data, bedre til it-arkitekturstyring, og bedre 

til at nedbryde siloerne på tværs af forvaltninger og myndighe-

der, så borgerne føler sig hjemme i løsninger og ikke skal indtaste 

informationer, som kommunen har i forvejen. Først da kan vi tale 

om at være tilgængelige, sammenhængende og effektive,” siger 

Ralf Klitgaard Jensen. 

I løbet af de fem år, der er gået med den første Digitaliserings-

plan, har borgere og virksomheder også nogle andre forventnin-

ger til selvbetjening og offentlig service. Selvbetjeningen er gjort 

obligatorisk, og det er ikke kun en pligt for borgerne, det vil ef-

terhånden også blive opfattet som en ret. Det samme er tilfældet 

med mobile løsninger. Der er et stort pres på det offentlige om at 

kunne levere service til mobile enheder.

”Det er ikke alle borgere, der er med på den digitale bølge. Men 

der er et massivt pres på det offentlige om at kunne levere. Det 

vil også føre til et endnu tættere samarbejde mellem it-cheferne 

og forretningen. Der er selvfølgelig forskel på de roller, it-che-

ferne har i kommunerne. De it-chefer, der arbejder sammen med 

forretningen, skal lytte til forvaltningerne, og anspore dem til at 

tage teknologierne til sig.”

De nye samarbejder
De fælleskommunale samarbejder, som er dukket op i løbet af 

de sidste par år, forventer Ralf Klitgård Jensen vil spille en mere 

”tydelig rolle” i årene fremover for at bidrage til, at de 60 nye 

initiativer bliver ført ud i livet. De nye initiativer er udpeget i 

strategien, men skal konkretiseres i løbet af efteråret 2015, så de 

kan omsættes til handling.

Det er rigtig positivt, at så mange kommuner finder sammen på 

kryds og tværs i digitale samarbejder. Brugerklubben SBSYS, KL´s 

datterselskab KOMBIT, IT-forsyningen i Egedal, Ballerup og Fure-

sø, D-12 i Region Sjælland, Vestegnens nye initiativ, Viborg-Silke-

borg og OS2. Der er flere endnu. Alle får roser med på vejen.  

- fortsættes på næste side

Digitaliseringen er en kæmpe 
driver til effektiviseringer. Men 
vi skal også huske andre ting. 
At det skal være smartere for 
borgerne.

Ralf Klitgaard Jensen, KL

” 81 kommuner 
har givet 
input til 
ny strategi
81 ud af 98 kommuner har givet 

sit besyv med i den høring, KL har 

gennemført for den nye digitali-

seringsstrategi, og hvor knapt 90 

pct. af de deltagende kommuner 

tilkendegiver, at den nye strategi i 

høj grad ”flugter” med kommuner-

nes egne ideer om, hvor digitali-

seringen skal hen i de kommende 

fem år. 

”Det er en utrolig god feedback. Vi 

er meget tilfredse med det skuds-

mål, kommunerne har givet den 

kommende digitaliseringsstrategi,” 

siger afdelingschef Ralf Klitgaard 

Jensen, KL.

KL´s bestyrelse har i slutningen af 

juni vedtaget strategien og til ef-

teråret 2015 udpeges de 60 forskel-

lige indsatser, som skal sætte en 

retning for, hvordan de vil tilpasse 

digitaliseringen i egen kommune i 

årene 2016-2020.
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Ralf Klitgaard Jensen varsler en debat om, hvordan de kan ind-

drages i den nye digitaliseringsstrategi. At de forskellige grupper 

kan tildeles en mere ”tydelig” rolle i eksekveringen. 

”Når det kommer til at føre et initiativ ud i livet, kan man fore-

stille sig, at et samarbejde tager ansvaret for at gå forrest på et 

givet område. Det er vigtigt at få trukket flest mulige kræfter ind i 

at realisere handlingsplanen. KL har ikke de ressourcer alene, og 

det er under alle omstændigheder kommunerne, der ved, ”hvor 

skoen trykker”. Det er væsentligt, at vi får så mange som muligt 

med og får det koordineret. Det håber jeg meget på bliver en stor 

forskel på den gamle strategi og den nye, at vi har flere forskel-

lige samarbejdsplatforme som udgangspunkt for at eksekvere,” 

siger Ralf Klitgaard Jensen.

Fakta fra Fælleskommunal Digitaliseringsstrategi
Det er langt fra ligegyldigt, hvordan vi digitaliserer. Hvis det 

gribes forkert an, kan digitalisering føre til en mere centraliseret 

offentlig sektor, hvor beslutninger bliver taget på stor afstand 

fra borgeren. Gribes det derimod rigtigt an, opnår vi gevinster i 

form af effektiviseringer og smartere måder at løse opgaverne på 

samtidig med, at vi understøtter nærheden til borgerne gen-

nem decentral løsning af opgaverne. Kun sådan kan vi sikre det 

kommunalpolitiske råde- og handlerum og lokale demokratiske 

processer tættest muligt på borgernes liv og virksomhedernes 

hverdag. Borgernes aktive medvirken og tillid, er en helt afgøren-

de forudsætning for, at de kommende års digitaliseringsprocesser 

i Danmark kan gennemføres med succes. 

Decentral service
KL gør i sin nye strategi en del ud af at forklare den decentrale 

kommunale service og sammenhængende service på tværs af 

kommuner og andre myndigheder. 

”En decentralt funderet offentlig sektor, der på én gang yder 

nær og tilgængelig, sammenhængende og effektiv service for og 

med borgerne og virksomhederne,” hedder det i den nye Digita-

liseringsplan.  

”Mere tilgængelig betyder, at det skal opleves lokalt. Sammen-

hængende, at det offentlige ikke opleves som siloer, hvor borgere 

bliver sendt rundt i manegen. Og effektivt, at transaktionerne 

kan laves til en langt lavere pris,” siger Ralf Klitgaard Jensen. 

 

n

Bring data i spil
Et væsentligt teknologisk tema er Smart City. Det inde-

bærer en anden form for digitalisering og nye roller for 

kommunerne. Fra at handle meget om digitalisering på 

”de indre linjer”, bliver digitalisering en helt integreret 

del af den kommunale dagligdag, idet byer og landområ-

der gradvis digitaliseres. Kommunerne spiller en vigtig 

rolle for at sikre og udvikle den nødvendige digitale in-

frastruktur. Digitalisering bliver noget, som er med til at 

sikre bæredygtig vækst og udvikling og kommer således 

også til at handle om at facilitere samarbejder. 

At være smart handler netop om på én gang at sikre, 

at det for eksempel er hurtigt og nemt at få en parke-

ringsplads, at der er intelligente affalds systemer og en 

fornuftig håndtering af de stigende vandmængder, hvor 

man også udnytter mulighederne for synergi. Borgere og 

virksomheder deltager i, at kommunerne får løst nogle 

opgaver bedre, billigere og mere effektivt. 

Kommunerne har tætte og nære samarbejdsrelationer 

med erhvervslivet og borgerne og har en særlig forplig-

telse i forhold til vækstdagsordenen.

Frem mod 2020 vil 
kommunerne:
n holde regeringen fast, så forslag til bedre mobil- og 

bredbånddækning føres ud i livet

n støtte indsats for bedre mobil- og bredbåndsdækning, 

når regeringen har sikret, at mulighederne for succes 

er til stede

n arbejde for effektiv drift og videreudvikling af NemID, 

Digital Post og grunddataregistre ved at prioritere de 

fælles infrastrukturløsninger i samarbejde med staten 

og regionerne 

n opnå en mere sammenhængende og effektiv offentlig 

sektor ved at arbejde for, at anvendelse af fælles data-

standarder og arkitekturprincipper skal være hjørne-

stenene i det fællesoffentlige samarbejde.



Morsø Kommune er en selvstændig kommune placeret i Region Nord-
jylland, og udgør øen Mors. Kommunen har ca. 21.000 indbyggere og 5 
folkeskoler. Øen er Limfjordens største med en 188 km lang kystlinje.

I forbindelse med den nye skolereform stiller kommunerne i mange 
tilfælde pc’er til rådighed for eleverne. Således også Morsø kommune, 
der havde brug for 700 bærbare til kommunens skoler. Men hvilken pc 
skulle kommunen vælge, og var der besparelser eller andre fordele at 
hente ved at købe så stort ind? Læs hele casen på dustin.dk/solutions 
for at finde svaret. 

LÆS HELE CASEN PÅ DUSTIN.DK/SOLUTIONS ELLER RING PÅ 70 13 70 40, SÅ  HJÆLPER VI 
DIG MED AT FINDE EN LØSNING, SOM FÅR DIN VIRKSOMHED TIL AT FUNGERE BEDRE.

KUNDECASE  |  MORSØ KOMMUNE

Kent Gadgaard 
Afdelings leder, Morsø Kommune

”DUSTIN ER KONKURRENCE-
DYGTIGE PÅ DE SKI-AFTALER 
VI HANDLER UNDER”.
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Af Flemming Kjærsdam

Sikkerhed

Datasikkerheden er truet af onde kræfter, og det har gjort den til et meget væsentligt område i den 
Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi og for digitaliseringen som helhed. ”Trusselsbilledet ændres 
hele tiden, og hvis ikke kommunerne følger trop, risikerer vi, at borgerne begynder at tvivle, og det er 
nok det værste, der kan ske,” siger konsulent Michael Hald, KL.

Truslerne mod datasikkerheden i landets kommuner, har gjort 

datasikkerheden til et de højest prioriterede emner i den nye 

Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi. Både politikere og 

embedsmænd ved udmærket godt, at datasikkerheden er af stor 

betydning for at bibeholde borgernes tillid til den offentlige sek-

tor og dermed også tilliden til digitaliseringen som helhed. 

”Datasikkerheden indgår i Økonomiforhandlingerne mellem 

kommunerne og Finansministeriet. Det siger en hel del om, hvor 

vigtigt emnet er blevet,” siger konsulent Michael Hald, KL, der 

har ansvaret for flere tekniske områder i den Fælleskommunale 

Digitaliseringsstrategi, herunder datasikkerhed. 

Presset på den offentlige sektor vokser
Trykket ude fra af hackere, gør det nødvendigt for kommunerne 

at følge med på området for datasikkerhed. Dette tryk er en af 

grundene til, at det kommer højere på agendaen hos de kommu-

nale topledelser, men også hos politikerne. 

”Vi kan se, det er et betydeligt mere aggressivt miljø. Det 

vokser hele tiden. Der kommer flere angreb og flere vira og de er 

nogle gange tilfældige andre gange målrettede. Samtidig vokser 

kommunernes afhængighed af de digitale løsninger. Så hvis det 

går galt vokser vores omkostninger dramatisk. Jo flere platfor-

me vi er på og desto flere områder, der er digitale, desto mere 

sårbare er vi.” 

”Ved manglende datasikkerhed er der en risiko ved direkte 

tab. Vi kan miste data, vi kan ikke se, hvem der har betalt sine 

regninger og hvem der ikke har. Det fører til den anden risiko, at 

hvis folk mister tilliden til de digitale løsninger, fordi de tvivler 

på data, så kan folk miste tilliden til kommunen i det hele taget 

og så kan omkostningerne være enorme. Derfor er vi nødt til at 

opruste,” siger Michael Hald.

At det er nødvendigt at hæve datasikkerheden fremover er ikke 

udtryk for, at datasikkerheden i dag er dårlig. Det skyldes, at 

trusselsbilledet flytter sig. Kommunerne leverer data på stadig 

flere platforme, pc´er, mobiler, iPads. Det betyder, at der er flere 

platforme, som kan angribes. 

Truet datasikkerhed 
er et topemne inden 
for digitalisering 



Hvis folk mister tilliden til de digitale løsninger, 

fordi de tvivler på data, så kan folk miste tilliden til 

kommunen i det hele taget og så kan omkostningerne 

være enorme. Derfor er vi nødt til at opruste.

Michael Hald, KL

”

Samtidig digitaliseres på flere områder og det er obligatorisk, 

at borgerne bruger de digitale indgange. Så både den tekniske 

kompleksitet og omfanget af digitaliseringen vokser. 

”Det er klart, det lægger pres på den offentlige sektor. Dels 

øges kompleksiteten, når der leveres data på stadig flere platfor-

me. Dels vokser omfanget af data, når der digitaliseres. Det øger 

trykket på sikkerheden i kommunerne. Der er flere vira i omløb. 

Der kommer flere og flere angreb. Når vi spørger kommunerne 

om deres målinger og scanninger. Så ser vi et mønster, hvor an-

tallet af angreb vokser hele tiden,” siger Michael Hald.

Det er lige præcis grunde nok til, at datasikkerheden som emne 

er kommet helt i top.

Awareness 
”Styr på eget hus”, hedder afsnittet i den Fælleskommunale 

Digitaliseringsstrategi om datasikkerhed. Men det er ikke nok, at 

kommuner har styr på sine egne systemer. Kommuner samarbej-

der med regioner og staten og indgår i mange andre sammen-

hænge med borgere og virksomheder.

Men Michael Hald efterlyser et højere kompetenceniveau hos de 

ansatte.

”Kompetenceniveauet skal i vejret. At medarbejdere ikke åbner 

vedhæftede filer, som man ikke ved, hvad er. At man passer på 

sine passwords. At man ikke tager data med fra arbejdet gemt 

på en USB-pind og arbejder videre derhjemme. Det er ikke ond 

vilje hos medarbejderen. Det er manglende viden. Gennem 

awareness skal folk have at vide, hvad der er farligt og hvad man 

bare ikke gør. Og hvad der er god adfærd og hvad man ikke må. 

Det nytter ikke, at du har en god teknisk beskyttelse, og glem-

mer de mennesker der arbejder med data,” siger Michael Hald. 

n brandmanagementn outlooksignaturen dynamictemplate

daniasoftware.com

Mød os på Messen 1. okt. i odense
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Datasikkerheden halser 
bagefter digitaliseringen

Digitaliseringen går hurtigt fremad og med den nye Fælleskom-

munale Digitaliseringsstrategi fra 2016-2020 med 60 nye initia-

tiver vil mængden af data, der bruges på tværs af myndigheder, 

stige. Det betyder, at der skal skrues op for datasikkerheden i alle 

led. Men det er bare ikke tilfældet. Tværtom har datasikkerheden 

svært ved at følge med.

KMD´s koncernsikkerhedschef Rasmus Theede, der også er 

nyvalgt formand i Rådet for Digital Sikkerhed, efterlyser, at 

ledelserne i kommuner og regioner og stat bruger pengene til 

datasikkerhed mere målrettet end tilfældet er i dag.

”Mange kommuner investerer i processer på sikkerhedsområ-

det i stedet for at investere i ændret adfærd hos de ansatte. Tiltag 

inden for datasikkerhed er ikke en tjekliste, som der kan sættes 

flueben ud for, når en aktivitet er gennemført. Datasikkerheden 

skal gøre en indsats for at ændre adfærd hos brugerne,” siger 

Rasmus Theede.  

Hver tredje mangler viden
KMD Analyse har gennemført undersøgelsen ”Informationssik-

kerhed i det offentlige” i 2015. I undersøgelsen deltager 1001 

offentligt ansatte, der i det daglige arbejder med følsomme 

personoplysninger.

Hver tredje føler sig ikke godt nok klædt på til at behandle 

fortrolige personoplysninger. Og undersøgelsen præciserer, at 

det især er de ”udførende” medarbejdere, der har kontakten med 

borgerne, som savner ”ledelsens bevågenhed med at sætte infor-

mationssikkerhed på dagsordenen”.  

Rasmus Theede: ”Når en tredjedel af kommunernes ansatte 

ikke kender sikkerhedsreglerne, er det vigtigt, at ledelsen pri-

oriterer indsatsen og får gjort noget ved det. At lære de basale 

regler om følsomme personoplysninger kan gøres rimeligt hurtigt, 

og det vil have en stor effekt. Set fra kommunernes side er det 

også vigtigt at have en fælles tilgang til leverandørstyring. Og 

når systemer skal i udbud, og disse systemer – efter de er gået i 

drift - vil indeholde følsomme data, skal man selvfølgelig sørge for 

at stille krav om sikkerheden,” siger Rasmus Theede.

Højt på dagsordenen
Informationssikkerheden har, ifølge Rasmus Theede, aldrig været 

højere på den danske og globale dagsorden end tilfældet er nu. 

Danmark er et foregangsland, når det gælder digitalisering. Men 

netop digitaliseringen, som øger mængderne af data og delingen 

af data, fører til en massiv stigning i antallet af cyberangreb, som 

bliver mere og mere avancerede. 

”Alle kommuner oplever angreb. Jo mere vi digitaliserer desto 

mere hyppige og avancerede bliver angrebene. Derfor er en 

række kommuner ramt af Chryptoware, og det kan godt være, 

at kommunerne har vedtaget nogle interne processer, men det 

er langt fra nok. Man er nødt til at hæve barren hele tiden og de 

ansatte skal følge med.” siger Rasmus Theede.   

I KMD´s undersøgelse efterspørger 71 pct. af de ansatte i det 

offentlige mere undervisning i sikkerhed. Derimod er det blot 42 

pct. der efterspørger bedre sikkerhedsløsninger.

Efterlyser mere koordinering
Rasmus Theede efterlyser også mere koordinering blandt de 

forskellige aktører, der hver især arbejder med initiativer på 

sikkerhedsområdet. Han ser gerne, at aktørerne samler sig og 

fastlægger en fælles retning på området. Styrelser og ministerier 

sætter egne initiativer i søen og tolker standarder på forskellig 

vis. Det giver samlet set også en dårligere datasikkerhed.

”Der er mange interessenter, som kører i forskellige retninger. 

Der er mange initiativer. Digitaliseringen går hurtigt, derfor føler 

aktørerne også de skal arbejde hurtigt. Men man skal ikke køre 

så hurtigt, at det ikke bliver gjort ordentligt,” siger han. 

Af Flemming Kjærsdam

Sikkerhed

”Digitaliseringen går lynhurtigt, men det er ikke altid at sikkerheden følger med. Der bliver brugt for 
mange penge på processer, men ikke nok penge og ressourcer på at ændre adfærd hos de ansatte,” 
siger koncernsikkerhedschef Rasmus Theede, KMD. 
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Fakta fra KMD Analyse:

n  Hver femte af de ansatte har oplevet, at for-
trolige oplysninger om borgerne har været 
tilgængelige for medarbejdere, der ikke har 
med den pågældende sag at gøre.

n  Et tilsvarende antal svarer, at de har haft 
behov for at dele brugernavne og pas-
swords med kolleger for at få systemerne til 
at virke. KMD Analyse har også spurgt 1002 danskere 

om informationssikkerheden i den offentli-

ge sektor. Hver fjerde dansker mener, at det 

offentlige ikke prioriterer informationssikker-

heden højt nok: Undersøgelsen viser, at 25 

pct. af danskerne i høj eller meget høj grad er 

enige i, at informationssikkerheden ikke prio-

riteres højt nok i den offentlige sektor. Det er 

især mændene, der er kritiske.  

At lære de basale regler 
om følsomme person-
oplysninger kan gøres 
rimeligt hurtigt, og det 
vil have en stor effekt.

Rasmus Theede, KMD  

”

?
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Kommunerne samarbejder 
om digitaliseringen

Af Flemming Kjærsdam

TEMA    Strategi og samarbejde

Læs mere på siderne 16-27

Nogle kommuner overvejer samarbejde med andre kom-

muner, mens andre indgår samarbejde og alliance. Selv 

om der har været talt varmt om emnet gennem længe-

re tid, er det i disse måneder, det begynder at rykke. 

Viborg-Silkeborg har lige underskrevet en kontrakt om 

strategisk samarbejde fra 2018. Otte kommuner hovedsa-

ligt på den københavnske vestegn er ved at undersøge 

muligheder. 

Business Region North går sammen i et fælles projekt for 

hele Nordjylland om bredbånd og mobildækning, tilsva-

rende K-17 samarbejdet på Sjælland, som blev omtalt i det 

foregående Kit-Magasin. 

Brugerklubben SBSYS har underskrevet kontrakt med 

Convergens om udvikling, implementering og drift af 

en ny integrationsmotor, som kan favne den digitale 

forvaltning på 28 kommuners vegne, en  region og for 

31 licensholdere. Og så er der jo også OS2-netværket og 

initiativerne inden for it-arkitektur i Vendsyssel og sam-

arbejdet mellem Ringsted og Sorø. Der er gang i den over 

hele landet.



www.pwc.dk
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Revision. Skat. Rådgivning.

Truslen fra cybercrime er blevet en del af hverdagen. Det stiller krav om at kende det aktuelle 
trusselsbillede og sikre, at styringen af informationssikkerhed er tilstrækkelig. Har du en 
plan for, hvad du gør, hvis din virksomhed rammes af cybercrime? 

På Cybercrime-konferencen får du inspiration til, hvordan du håndterer cybersikkerhed i 
din virksomhed. Hør bl.a. Nicolaj Nørgaard Peulicke, afdelingsleder, IT Stab, fortælle om, 
hvordan Energinet.dk højner informationssikkerheden i praksis. Du får også resultaterne af 
PwC’s survey om cyber- og informationssikkerhed, der for første gang i Danmark tegner et 
billede af den aktuelle modenhed inden for informationssikkerhed i dansk erhvervsliv. 

Cybercrime-konferencen 2015 finder sted onsdag den 7. oktober kl. 8-13 hos PwC i Hellerup. 
Læs mere og tilmeld dig på www.pwc.dk/cyberkonference. Succes skaber vi sammen ...

Cybercrime-
konferencen 
2015
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Brugerklubben 
SBSYS er den
nye digitale 
andelsbevægelse

Af Flemming Kjærsdam

TEMA    Strategi og samarbejde

Brugerklubben SBSYS er den moderne tids digitale andelsbe-

vægelse. En forening for digital forvaltning. Kommunerne har 

store udfordringer inden for digitalisering med Monopolbrud-

det, it-arkitektur og datasikkerhed sammen med en række nye 

fælleskommunale løsninger fra KOMBIT, NemID og Dataforde-

leren. Systemer og løsninger, som der skal bygges bro over, for 

at få digital forvaltning til at virke i praksis. Men i stedet for at 

kommunerne gør det enkeltvist, kan de arbejde sammen om 

det. Brugerklubben SBSYS er klassens ældste og tungeste dreng 

inden for digitalt samarbejde. 

”Vi er en forening for digital forvaltning. Fordelen ved at være 

organiseret som forening er, at den lever i kraft af medlemmerne. 

Så længe foreningen skaber værdi for medlemmerne, bakker de 

op om den. Her har vi indtil videre formået at skabe en forening, 

der skaber værdi gennem et ESDH-system, men vi favner også 

bredere som videncenter for digital forvaltning. Hvis medlemmer-

ne ikke synes om det, kan de sige fra. Så målet for os som digital 

andelsbevægelse er ikke at blive større eller mindre, men at 

skabe værdi for medlemmerne,” siger Jørgen Kristensen Rasch, 

SBSYS, som er tidligere digitaliseringschef i Egedal Kommune og 

tidligere formand for KIT@.

Ny kontrakt om integrationsmotor
Brugerklubben SBSYS har i begyndelsen af juli 2015 indgået en 

aftale med softwarehuset Convergens omkring udvikling, imple-

mentering, drift og overvågning af en lokal integrationsplatform, 

som er navngivet SBSIP. 

Denne integrationsplatform bliver fremover obligatorisk som 

overbygning til SBSYS med tilhørende systemer. Her arbejder SB-

SIP og SBSYS sammen uden at være bundet til hinanden. SBSIP 

fungerer som brobygger mellem det klassiske ESDH-system og 

såvel nye, som gamle systemer. Eksempelvis ved at skabe sam-

menhæng til den kommunale rammearkitektur, Monopolbruddet 

og de fremtidige datasamarbejder med Udbetaling Danmark, 

STAR, VIRK. SBSIP bliver en lokal integrationsmotor.

SBSYS har i foråret 2015 været i begrænset EU-udbud om løsnin-

gen. På Digitaliseringsmessen15 løftede Brugerklubben sløret for, 

at Odense Kommune skulle teste SBSYS platformen af på en ny 

måde. Testen faldt så godt ud, at det har fungeret som model for 

Brugerklubbens EU-udbud.

”SBSIP-platformen tager afsæt i Odense Kommunes løsning, 

som i dag på en ensartet og åben måde håndterer mange inte-

grationer ud mod omverdenen, uden at den skaber låste  

 

I de gode gamle dage forarbejdede landmændene selv mælken. En dag fandt de sammen og startede 
et mejeri, der tog sig af produktion, pakning og distribution af smør og ost. Alle var leverandører og 
medejere – uanset størrelse. Strategisk konsulent Jørgen Kristensen Rasch, SBSYS, kalder Brugerklub-
ben SBSYS for ”kommunernes andelsbevægelse i den digitale tidsalder.” 

I dag er der 28 kommuner, en 

region og 31 licensholdere med 

ombord. ESDH-systemet SBSYS, 

som Brugerklubben ejer, har i 

dag mellem 45.000-50.000 dag-

lige brugere. I alt 60 offentlige 

institutioner er afhængige af 

dette system.
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bindinger til leverandører og det eksisterende ESDH miljø. Tvært-

imod er det muligt at genbruge modulær arkitektur, integra- 

tionsmønstre, regler og beskedformater,” siger Jørgen Kristensen 

Rasch.

Efteråret 2015 skal nu gå med at få udviklet og klargjort 

SBSIP til implementering og drift. Vejle Kommune bliver pilot 

på SBSIP-platformen i december måned, tæt fulgt af Rebild og 

Odense kommuner. I første halvår 2016 vil løsningen gå i drift i 

medlemmernes lokale SBSYS-miljø. Implementeringstakten vil 

blive afstemt med medlemmernes behov for SBSYS-integration til 

monopolbrudssystemer fra KOMBIT, STS, SAPA, KY og KSD.

SBSIP vil på den korte bane også samle og sikre driften på de 

system- og dataintegrationer, SBSYS i dag håndterer udover de 

kernefunktioner, der hører til sagsbehandling og arkivering. SB-

SIP udgør samtidigt en ny og mere intelligent udgave af SBSYS’s 

eksisterende digitale post integration, som fremover også kan 

anvendes til databerigelse, input/outputmanagement og automa-

tiserede sagsrutiner.

”Der er tale om en åben platform, som brugerklubben har købt 

rettighederne til. Platformen kan løbende udbygges af Conver-

gens eller af andre leverandører og senere tage sig af integration 

af sundhedsdata, økonomidata eller lignende,” siger Jørgen 

Kristensen Rasch.

n

Vi er en forening for digital forvaltning. 
Fordelen ved at være organiseret som 
forening er, at den lever i kraft af medlem-
merne. Så længe foreningen skaber værdi 
for medlemmerne, bakker de op om den.

Jørgen Kristensen Rasch, SBSYS

”
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Viborg og Silkeborg indgår 
forretningsstrategisk 
samarbejde

Af Stig Andersen

TEMA    Strategi og samarbejde

Viborg og Silkeborg kommuner har indgået et forretningsstrate-

gisk samarbejde.

”Vi står over for et øget krydspres på it- og digitaliseringsaf-

delingerne om at kunne levere bedre løsninger til stadig flere 

brugere uden tilførsel af flere ressourcer. I den situation nytter 

det ikke noget, at hver enkelt kommune forsøger at opfinde den 

dybe tallerken. Hvis vi ikke vil knække nakken på opgaven, må vi 

søge fællesskaber og samarbejder med andre kommuner,” siger 

Erik Sørensen, it- og digitaliseringschef i Viborg Kommune.

Der blev for alvor sat turbo på at etablere rammerne for samar-

bejdet mellem Viborg og Silkeborg kommuner i august 2014, og 

det stod meget hurtigt klart på hvilket niveau man skulle sætte 

ind.

”Det er samarbejde i forhold til forretningslaget, der virkelig 

vil batte noget. Hvis vi med den større muskelkraft, vi får ved at 

gå sammen, kan levere løsninger, der optimerer arbejdsgangene 

for mange tusinde medarbejdere i kommunerne, så giver det 

meget mere værdi, end hvis man bare lægger nogle driftsafde-

linger sammen,” fortæller Henrik Willumsen, it-chef i Silkeborg 

Kommune.

Fra drift til forretning
Man var fra starten enige om, at et rent driftsfællesskab ikke var 

vejen frem, fortæller Erik Sørensen.

”Hvis en fælles driftsafdeling skal servicere to kommuner, som 

med hensyn til forretningsprocesser er meget forskellige, så 

giver det meget lidt værdi i forhold til den store investering, det 

ville være at lave en sammenlægning,” siger han og tilføjer, at 

driftsplatformene i stigende grad er på vej ud af de kommunale 

serverrum og op i skyen, og at det derfor ikke giver mening at 

bruge en masse ressourcer på at lave driftssammenlægninger.

Derfor ser Erik Sørensen også en klar bevægelse i de kompeten-

cer, der skal være til stede i kommunernes it- og digitaliserings-

afdelinger:

”Tidligere handlede det meget om sikker drift. Derfor var det 

meget driftstunge kompetencer, der blev efterspurgt. Nu sker 

der et skifte over mod at kunne implementere i bund og få størst 

mulig værdi ud af investeringerne i optimerede forretningsgan-

ge,” siger han og opsummerer hvad han betragter som vigtige 

strategiske drivere i samarbejdet:

Viborg og Silkeborg kommuner er gået i et forretningsstrategisk samarbejde, der har som mål pr. 1. 
januar 2018 at etablere et fælles digitaliseringscenter. Visionen – Midtjysk digitaliseringscenter - går 
ud på at konvergere forretningsprocesser i de to kommuner understøttet af en fælles digitaliserings- 
og driftsplatform.

Viborg+Silkeborg
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”Øget implementeringskraft, større analysekraft, fælles anven-

delse af specialkompetencer og harmonisering af produktporte-

føljen.” 

Samarbejde på et højere niveau
Grundtankerne i samarbejdet minder på mange områder om 

samarbejdet på digitaliseringsområdet mellem 12 sjællandske 

kommuner (D12), men ifølge Henrik Willumsen sigter det nye 

samarbejde et niveau højere.

”I beslutningsprocessen bevægede vi os faktisk fra et digitali-

seringssamarbejde til et forretningsstrategisk samarbejde. Jeg 

synes, det er en meget spændende element i projektet, at vi på 

den måde er gået et niveau op,” siger han.

Rækkefølgen i implementeringen af samarbejdet er meget be-

vidst valgt: Først skal man samarbejde om og gradvist konverge-

re på det forretningsstrategiske niveau, derefter følger det mere 

formaliserede samarbejde – både med hensyn til den konkrete 

organisering, de fysiske lokationer og de juridiske rammer.

”Vi har helt bevidst valgt at udskyde beslutningen om hvilken 

juridisk ramme, der skal være om samarbejdet. Vi kan sagtens ar-

bejde med at definere vores samarbejde på det strategiske plan 

uden at have fastlagt juraen,” fortæller Henrik Willumsen.

På det praktiske plan forventes der dog inden længe at blive 

etableret en sekretariatsfunktion, så indstillingerne til de respek-

tive direktioner udgår ét sted fra. 

Man har ligeledes valgt ikke at bruge ressourcer på at udarbej-

de en detaljeret business case.

”Vi har selvfølgelig et commitment fra vores direktioner på, at 

vi bruger tid og ressourcer på projektet, men det har fra starten 

været et strategisk valg, og det har ikke givet mening at lave en 

egentlig business case,” siger Erik Sørensen.

Kompetenceudvikling
For Henrik Willumsen er bevægelsen fra drift i retning af forret-

ningen en central del af hans kommunikation om det nye samar-

bejde internt i organisationen.

”For mig handler det her projekt meget om at bevare og udvikle 

kommunen som en attraktiv arbejdsplads. Det vil betyde et ge-

nerelt kompetenceløft for it-medarbejderne, når de i højere grad 

skal have fokus på forretningen frem for driften. Og hvis vi ved 

at gå sammen kan levere nogle løsninger, der optimerer arbejds-

gange for brugerne inden for de forskellige fagområder, vil de få 

bedre muligheder for at udføre deres kerneopgaver.”

Han er heller ikke i tvivl om, at ved at lave en fælles it-organisa-

tion, der skal servicere et meget større antal brugere, vil det blive 

nemmere at tiltrække arbejdskraft inden for specialområder som 

eksempelvis systemarkitektur.

Plads til at blive klogere
De konkrete samarbejdsområder forventes i første omgang at 

ligge inden for produktporteføljen, hvor der i forvejen er et vist 

sammenfald mellem de to kommuner. For at høste fordelene ved 

at gå i fælles udbud forventes de første aktiviteter derfor at være 

koordinering af udbudsplanerne inklusive afdækning af udløb og 

optioner i eksisterende kontrakter. Derudover kunne samarbejde 

om diverse monopolbrudsprojekter samt systemarkitektur være 

nogle af de første pinde på tasklisten.

Der er indlagt flere stop-and-go-punkter i planen for projektet, 

og man insisterer på, at der skal være plads til at blive klogere 

undervejs. Men målet på det mere konkrete plan er klar: Den 1. 

januar 2018 skal der være etableret et fælles digitaliseringscenter 

inklusive afstemt fælles governance.

Hvordan det rent geografisk skal udmøntes, må tiden vise. 

Ad frivillighedens vej
Eventuelle økonomiske gevinster ligger ifølge Henrik Willumsen 

ikke lige for.

”De økonomiske gevinster ser jeg ude i horisonten, da det 

altid er dyrt i starten at lægge to ting sammen. Til gengæld er 

det nemmere for større enheder at effektivisere, og det er helt 

sikkert, at vi under alle omstændigheder på et tidspunkt vil blive 

ramt af effektiviseringskrav,” siger han og fortsætter:

”Selvom vi ved, at samarbejde er en nødvendighed for at kunne 

honorere de krav, der vil blive stillet til kommunernes it- og 

digitaliseringsafdelinger, valgte vi at gå i gang inden vi skulle. Vi 

satser på at gennemføre samarbejdsprojektet ”ad frivillighedens 

vej” så langt som muligt for på den måde at få tid og mulighed 

for at gøre det på den rigtige måde.”

Afgivelse af vetoret
Udfordringerne i projektet er til at få øje på og velkendte, når 

forretningsprocesser i to organisationer skal konvergere. Som 

eksempel kan de enkelte fagchefer i Silkeborg Kommune i dag 

selv beslutte at indkøbe en bestemt it-løsning. I fremtiden vil det 

skulle koordineres med Viborg.

”Jeg har på et tidspunkt brugt formuleringen, at man som 

fagchef med dette samarbejde ’afgiver sin vetoret’. Man vil ikke 

længere kunne insistere på, at man er forskellig fra alle de andre 

og derfor skal have en anden løsning end de andre,” siger Henrik 

Willumsen. Han fornemmer dog en positiv indstilling fra fagche-

ferne til den nye strategi.

En anden udfordring, der på et tidspunkt vil komme, er spørgs-

målet om det fysiske arbejdssted for medarbejderne i det fælles 

digitaliseringscenter. Det er i lighed med de juridiske spørgsmål 

bevidst parkeret til efter de strategiske definitioner er på plads, 

men vil ifølge Henrik Willumsen naturligvis være et vigtigt punkt 

for medarbejderne. Det samme gælder spørgsmålet om arbejds-

funktioner, der eventuelt bliver overflødiggjort ved sammenlæg-

ningen.

Derudover ser han en udfordring i at kommunikere samarbejdet 

ud i organisationerne. Der er opbakning fra direktions- og chef-

niveau til planerne, men det er vigtigt at få skabt en dialog og 

interesse for samarbejdet hele vejen rundt i organisationerne.

Flere kommuner kan komme med
Samarbejdet omfatter lige nu Silkeborg og Viborg kommuner, 

men vil på sigt kunne udvides med én eller flere kommuner 

 Dette forventer man dog først at kunne åbne op for, når man i 

2016 har afsluttet definitionsfasen.

n

Vi har helt bevidst valgt at udskyde beslut-
ningen om hvilken juridisk ramme, der skal 
være om samarbejdet.

Henrik Willumsen, Silkeborg Kommune”

Øget implementeringskraft, større analyse-
kraft, fælles anvendelse af specialkompe-
tencer og harmonisering af produktporte-
føljen.

Erik Sørensen, Viborg Kommune

”



 Side 20 Kit Magasinet / 03 / 2015

Københavnske 
forstadskommuner 
undersøger et 
digitalt fællesskab

Af Flemming Kjærsdam

TEMA    Strategi og samarbejde

”Jeg kan godt forestille mig et digitalt fællesskab, der kører i flere tempi. At vi vil arbejde sammen 
betyder ikke nødvendigvis, at vi hele tiden skal gå i takt, så længe vi kender retningen,” siger it- og di-
gitaliseringschef Søren Ladefoged, Hvidovre Kommune, der er med i den interne koordinationsgruppe 
blandt otte københavnske forstadskommuner og som i løbet af efteråret får gennemført en forunder-
søgelse af rammerne for et digitalt fællesskab.
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I maj 2015 fortalte 12 sjællandske kommuner om et nyt digitalt 

fællesskab i Region Sjælland. Blot tre måneder senere følger 

otte københavnske forstadskommuner trop. Rødovre, Hvidovre, 

Albertslund, Vallensbæk, Ishøj, Glostrup, Høje Tåstrup og Dragør 

på Amager. Så det er de små og mellemstore forstadskommuner i 

Københavns omegn, der nu finder sammen og i samarbejde med 

Devoteam vil afdække mulighederne for et digitalt fællesskab. 

Samarbejdet er så nyt, at ”barnet” ikke har fået et navn. 

”It-cheferne har mødtes uformelt en gang i kvartalet gennem 

de sidste 18 måneder. Og på disse møder er det blevet klart for 

os, at det ikke længere er nok at snakke om et samarbejde, men 

at vi er nødt til at skabe rammerne for et mere forpligtende sam-

arbejde i et digitalt fællesskab,” siger Søren Ladefoged.

Strand og Donslund fik i første omgang opgaven med at under-

søge, hvor rationalet i et forpligtende samarbejde kunne være. 

Undersøgelsen viste, at kommunerne havde varierende it-om-

kostninger, men fandt også ud af, at det ville blive for dyrt, hvis 

de hver for sig skulle investere i nye ressourcer for at komme 

på omgangshøjde. I denne indledende fase deltog Brøndby i 

samarbejdet, men kommunen har nu besluttet at trække sig. Til 

gengæld har Dragør Kommune valgt at gå med. Så der er stadig 

otte kommuner med ombord.

Kommunaldirektørerne går med
Omtrent samtidig med at it-cheferne drøftede et fremtidigt 

it-samarbejde, har kommunaldirektørerne i Albertslund og Glo-

strup drøftet et it-samarbejde på egnen. De sendte et brev rundt 

til deres kommunaldirektørkollegaer og gennem en henvendelse 

fra Hvidovre Kommunes kommunaldirektør blev Søren Ladefoged 

gjort opmærksom på, at kommunaldirektørerne var parate til at 

drøfte et fremtidigt it-samarbejde for at tackle udfordringerne 

med digitaliseringen. 

Dermed har kommunaldirektørerne og it-cheferne tænkt i de 

samme baner, dog uden de vidste det. Men det har sat skub i 

dialogen mellem kommunaldirektørerne og it-cheferne i de otte 

kommuner. De drøftelser har nu ført frem til, at det ikke skal være 

et driftsfællesskab, der er udgangspunktet for et eventuelt frem-

tidigt it-samarbejde, men at det skal være et digitaliseringsfæl-

lesskab. I stedet for at starte samarbejdet inde fra og være fælles 

om it-driften, vil det starte omvendt. De otte kommuner vil digita-

lisere udefra og ind. It-driften får dermed ikke første prioritet i et 

kommende digitalt samarbejde. Rationalet findes andre steder.  

Monopolbruddet
Kommunerne har taget hul på samarbejdet i forhold til monopol-

bruddet, hvor der er indgået en samarbejdsaftale om at nå i mål 

ved fælles hjælp ud fra princippet om, at ”ingen er i mål før alle er 

i mål, herunder at vi ansætter en koordinator i fællesskab.” Men 

der er ikke indgået et samarbejde om digitaliseringsfællesskabet 

endnu. I efteråret gennemfører Devoteam forundersøgelsen, der 

skal føre frem til en politisk afklaring ved årsskiftet.  

”Vi er stærkt inspireret af D-12 samarbejdet på Sjælland. De har 

prioriteret et digitaliseringsfællesskab i stedet for et driftsfæl-

lesskab. De har lavet en model for et samarbejde, der ser rigtig 

spændende ud. Men vi vil ikke kunne importere modellen fra 

D-12 og køre den ind i vores regi. Derfor gennemfører vi først en 

forundersøgelse og ser, om det fører til et digitalt samarbejde,” 

siger Søren Ladefoged.

Han fortæller videre, at det tværkommunale samarbejde, som 

der lægges op til, ikke involverer sammenlægninger af kommu-

ner. Kommunerne vil hver især finde gevinsterne ved at samar-

bejde.

”Når vi vurderer Monopolbruddet, it-arkitekturstyring, gevin-

strealisering, Serviceplatformen mv., så er det alt sammen op-

gaver, hvor vi i de enkelte kommuner hverken har kompetencer 

eller ressourcer til selv at løfte dem. Vi vil være nødt til at skabe 

et ensartet fundament og få struktur ind i vores forretninger, som 

vi kan digitalisere efter. Der er måske 10 kommuner i Danmark, 

der selv har organisation og økonomi til at løfte de opgaver på 

egen hånd. Vi synes opgaverne er rigtig gode, men vi er nødt til 

at finde en model for et samarbejde, hvor vi kan løfte dem i fæl-

lesskab ved at dele viden og ressourcer,” siger Søren Ladefoged.

Kompetencer
I et fælles digitalt samarbejde er det ikke kun et spørgsmål om 

at spare penge. Det handler også om at få tilført kompetencer. 

Det er her Søren Ladefoged mener fællesskabet vil kunne gøre en 

forskel.   

”Vi har også en række kommuner i fællesskabet, der udover de 

nævnte opgaver om digitalisering, også godt kan få udfordringer 

med it-driften. Det er yderligere en grund til at skabe et digitalt 

fællesskab, hvor vi kan hjælpe hinanden gennem samarbejde. Det 

betyder, at vi ikke vil prioritere bestemte emner for hele fælles-

skabet, som det sker i D-12. Men at den enkelte kommune løser 

de vigtigste problemer først - i et samarbejde med andre. Vi skal 

have undersøgt en model for samarbejdet, hvor vi kan udnytte 

og dele ressourcer på tværs på en mere smart måde,” siger Søren 

Ladefoged.   

”Derfor kan vi godt forestille os et samarbejde, hvor retningen 

er kendt, men hvor kommunerne digitaliserer i forskellige tempi. 

Der er nogle kommuner, som ønsker et tæt samarbejde, andre et 

løsere samarbejde. Der er ingen, der siger, at vi skal låse os fast 

i et fællesskab, hvor alle hele tiden skal gå i samme takt,” siger 

han. 

Det bliver konsulentfirmaet Devoteam, som inden årsskiftet 

2015/2016 skal komme med en undersøgelse af, hvad det digitale 

fællesskab skal prioritere.

n

Der er ingen, der siger, at vi skal låse os 
fast i et fællesskab, hvor alle hele tiden 
skal gå i samme takt.

Søren Ladefoged, Hvidovre Kommune
”

Kommunikationsgruppen:

Direktør Per Aalbæk Nielsen, Økonomi, Borgerservice, 

Børne- og Ungeområdet i Høje-Taastrup Kommune og it- 

og digitaliseringschef Bjørn Borup, Vallensbæk Kommune 

og it- og digitaliseringschef Søren Ladefoged, Hvidovre 

Kommune.
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Region Nordjylland og 
11 kommuner samler 
kræfterne om hurtigt 
bredbånd

Af Flemming Kjærsdam

TEMA    Strategi og samarbejde

Det syv måneder lange projekt går i gang 1. september 2015 og 

afsluttes den 31. marts 2016. Projektet består af fire dele. 

I Nordjylland er der flere steder, hvor der ikke er nogen bred-

båndsdækning eller kun en dårlig dækning, og det er også en 

region med lav økonomisk vækst.

 Formand for BRN og borgmester i Thisted Kommune Lene 

Kjelgaard Jensen (V): ”Det er en god nyhed, at vi får hurtigt 

bredbånd i Nordjylland. Det vil betyde meget for vores udvikling 

og vækst, og det betyder især meget for vores små og mellemsto-

re virksomheder, som skal kunne konkurrere på lige fod med de 

store virksomheder.” 

Analyse af mobildækningen
Projektet består af fire dele. Den første del er en kortlægning 

af mobildækningen. Denne kortlægning sker i samarbejde med 

AAU. Den anden og tredje del er, at der på tværs af de 11 kom-

muner og i Region Nordjylland skal aftales fælles servicemål og 

procedurer for ansøgninger og godkendelse af maste- og gravetil-

ladelser til private leverandører. 

Projektleder Thomas Kampmann, Region Nordjylland: ”Vi har 

hørt fra leverandører, at det er for tungt at få udstedt maste- 

og gravetilladelser, og det ønsker vi at rette op på. Vi er også 

bevidste om, at det er forskelligt fra kommune til kommune at få 

disse tilladelser. Derfor vil vi ensrette procedurerne for maste- og 

gravetilladelser i de 11 kommuner. I Region Nordjylland vil vi 

også se på vores interne procedurer, så det bliver mere smidigt 

for leverandørerne.”

Den fjerde del tager hånd om, at markedskræfterne for fiber-

bredbånd ikke når ud i alle områder i Nordjylland. Teleselskaber 

og energiselskaber graver kabler ned i de områder, hvor der er et 

Business Region North (BRN) er en forening, der vil samle kræfterne om udrulning af bredbånd og 
gennemføre en analyse af mobildækningen i hele Region Nordjylland. Det nye projekt er et samarbej-
de mellem Region Nordjylland og de 11 nordjyske kommuner i regionen, som i løbet af de kommende 
syv måneder vil føre frem til et egentligt beslutningsgrundlag, der skal føre frem til en vækstplan for 
området.



marked for det. 

Det kan komme på tale med offentlige-private samarbejder, 

hvor de frie markedskræfter ikke åbner for bredbånd og mobil-

dækning.

”Vi vil gerne tage initiativ til en tæt dialog og et muligt offent-

ligt-privat samarbejde om ikt-infrastruktur i Nordjylland, hvor 

markedskræfterne ikke af sig selv sikrer udbredelsen af bred-

bånd. Vi er en region, der består af tæt bebyggede områder og 

tyndt befolkede områder. Vi har en udfordring foran os. Men det 

er den, vi har sat os for at ville løse i dette projekt,” siger Lene 

Kjelgaard Jensen.

Erhvervsfremmeloven åbner mulighed for, at kommunerne 

kan grave tomrør (passiv infrastruktur red.) ned. BRN vil skabe 

grundlag for at stille såkaldt passiv ikt-infrastruktur til rådighed. 

Man kan grave tomrør ned, når der alligevel laves veje, kloake-

ring eller fjernvarme. Bredbåndsleverandører kan senere skyde 

fiberkabler gennem disse tomrør uden at skulle grave igen. Det 

sparer omkostninger for leverandørerne og kan være med til at 

brede infrastrukturen ud i nye områder.

Tidligere udbud blev droppet
For to år siden gennemførte de 11 kommuner i Nordjylland i fæl-

lesskab et EU-udbud for udrulningen af bredbånd. Men ingen le-

verandører bød på opgaven. Hermed blev man reelt slået tilbage 

til start. I denne omgang har man lagt opgaven over i BRN, som 

de 11 kommuner og Region Nordjylland i fællesskab finansierer.       

Lene Kjelgaard Jensen: ”I udbuddet for to år siden formåede 

vi ikke at gøre opgaven interessant for nogen udbydere. I denne 

omgang vil vi arbejde sammen med operatørerne for at finde ud 

af, hvordan vi kan skabe vækst i hele regionen. Vi vil både skabe 

lokale job og vækst i de mange små og mellemstore virksomheder 

og vi vil gerne tiltrække turister.” 

Hun fortæller videre, at Region Nordjylland har haft møder med 

EU-Kommissionen og er opmærksomme på den store Junckerpul-

je med i alt 2350 mia. kr. 

”Vi er opmærksomme, at vi kan søge om eksterne midler. 

Men vores projekt går ud på at gøre regionen klar til dette. Vi 

skal forberede og planlægge, så vi får et samlet overblik over, 

hvor manglerne og hvor mulighederne er. Først derefter får vi 

et beslutningsgrundlag for en eventuel ansøgning,” siger Lene 

Kjelgaard Jensen. 
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De 11 kommuner
Brønderslev Kommune - Frederikshavn Kommune - Hjør-

ring Kommune - Jammerbugt Kommune - Læsø Kommu-

ne - Mariagerfjord Kommune - Morsø Kommune - Rebild 

Kommune - Thisted Kommune - Vesthimmerlands Kom-

mune - Aalborg Kommune – samt Region Nordjylland, der 

er koordinator.

Vi vil både skabe lokale job og vækst i de 
mange små og mellemstore virksomheder 
og vi vil gerne tiltrække turister.

Lene Kjelgaard Jensen”
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Den danske EU-parlamentariker Jeppe Kofod (S) har på et møde 

med Günther Oettinger i EU-Kommissionen fået oplyst, at der i 

Den Europæiske Investeringsfond er 2350 mia. kr. og en del af 

disse midler kan bruges til bredbåndsprojekter i Danmark. 

Junckerfonden, som denne fond også kaldes, er målrettet infra-

struktur, men Jeppe Kofod spurgte EU-Kommissionen om udrul-

ning af bredbånd vil kunne opfattes som infrastruktur. Günther 

Oettinger fra EU-Kommissionen har på et møde bekræftet, at 

”bredbånd er digital infrastruktur og der kan søges om medfinan-

siering til danske bredbåndsprojekter fra puljen.” 

Til gengæld er mobildækning, ifølge EU-Kommissionen, ikke at 

regne som digital infrastruktur og er derfor heller ikke støttebe-

rettiget fra Junckerfonden.

Jeppe Kofod sagde efter mødet med Günther Oettinger:

”Vi fik klart indtryk af, at de bredbåndsprojekter, som skal opnå 

økonomisk støtte fra denne fond, skal have en vis tyngde. Det 

vil være en god idé, om danske kommuner og regioner finder 

sammen om at søge midler til medfinansiering af disse bredbånd-

sprojekter,” siger Jeppe Kofod (S).   

Han siger videre, at der allerede nu bliver sendt ansøgninger 

ind til den Europæiske Investeringsfond, og da projekterne 

tilsyneladende skal have en vis tyngde, vil det være en fordel for 

eventuelle danske bredbåndsprojekter, at ansøgningerne ligger 

klar inden udgangen af 2015. 

n

EU-fond kan pumpe 
milliarder ud til bredbånd

TEMA    Strategi og samarbejde

Den Europæiske Investeringsfond med Juncker i spidsen vil investere 2350 mia. kr. i infrastruktur, her-
under vil en del af disse midler kunne investeres i danske bredbåndsprojekter. (FED)



Vi digitaliserer på  
kommunernes præmisser  
og sikrer den kommunale  
sektor indflydelse.

Fibernet til Thisted og 
Morsø Kommuner
GlobalConnect indgår et strategisk samarbejde med Thy-

Mors Energi om leverance af datakommunikationslinjer 

i Thisted og Morsø Kommuner, efter at de har vundet et 

EU-udbud om nye datakommunikationslinjer baseret på 

optisk fiber i de to kommuner. Begge kommuner ønsker 

at styrke datakommunikationsforbindelserne for at leve 

op til de standarder, der er nødvendige for at gennemføre 

den offentlige digitaliseringsplan i 2020. 

GlobalConnect skal løse opgaven i et tæt samarbejde med 

Thy-Mors Energi, der allerede udruller fibernet i blandt 

andet Thisted og Morsø kommuner. Sammen skal Global-

Connect og Thy-Mors Energi levere datakommunikation/

fiber til 165 af kommunernes institutioner. Opgaven om-

fatter en udbygning af det eksisterende fibernet med op 

til 100 km, fordi der skal anlægges en symmetrisk linje på 

op til 10 Gigabit til kommunernes forskellige institutioner. 
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Rammearkitekturen skal 
kickstartes lokalt 

Af Flemming Kjærsdam

TEMA    Strategi og samarbejde

Rammearkitekturen har fået sit egentlige gennembrud, da den 

har skabt fundamentet for Monopolbruddet, som har været med 

til at skabe konkurrence på det kommunale it-marked.

”Monopolbruddet har kickstartet rammearkitekturen i kommu-

nerne. Men for at høste gevinsterne på alle de øvrige forretnings-

områder kræver det, at budskabet bliver formidlet til forretnin-

gen. Det er en kæmpeopgave kommunerne står over for, og det er 

vigtigt, at vi får gjort arkitekturstyring synlig over for topledelse 

og kommunalpolitikere,” siger formand for It-Arkitekturrådet 

Henrik Brix. 

Rammearkitekturens lokale snit var hovedemnet, da It-Arkitek-

turrådet holdt konferencen ”Lokal Anvendelse af Rammearkitek-

turen – fra papir til løsning” med 130 it-chefer og forretningsarki-

tekter som deltagere. 

Det lokale udgangspunkt
Der var en række faglige indlæg, som gav et indblik i de mange 

lokale projekter, der er i gang. Vendsyssels Rammearkitektur 

(VeRA) er en lokal udmøntning af dele af Rammearkitekturen, og 

som er startet i Hjørring Kommune. Der er fem kommuner med i 

VeRA og det er planen, at VeRA bliver en del af OS2 fællesskabet.

OS2kle, fra Syddjurs Kommune, digitaliserer automatisk proces-

ser om opmærkning og distribution af breve ud fra genkendelse 

af ord i forhold til KLE (KL Emnesystematik). 70 pct. af kommu-

nens breve distribueres automatisk i ESDH-systemet. 

OS2kitos, (Kommunernes it-Overblikssystem) er en løsning 

til at få overblik i it-porteføljen herunder kontrakter, snitflader, 

sammenhænge m.m. Denne løsning bruges nu af 64 kommuner, 

og det er besluttet, at den skal med over i det nye D-12 samarbej-

de på Sjælland. Det er Roskilde Kommune, der er projektansvarlig 

for OS2kitos, men løsningen drives af en række kommuner i OS2 

fællesskabet. 

Rammearkitekturen skal kickstartes lokalt for at kunne levere 

effektiv service og borgernær selvbetjening, da den digitaliserer 

arbejdsprocesser og standardiserer snitflader. Så rammearkitek-

turen sparer arbejdsgange i kommunen og de åbne snitflader 

giver borgerne adgang til digital service. 

Først lokalt – siden deles
En naturlig følge, efter Rammearkitekturen virker i praksis, er at 

få løsningen bredt ud til de øvrige forretningsområder, så det bli-

ver en standard. En måde at tænke, udvikle og arbejde på og ikke 

kun for en enkelt løsning. Når den først er bredt ud i kommunen 

som en ny praksis, kan den eventuelt bæres videre til en række 

af de nye digitale samarbejder og alliancer. Dermed kan en lokal 

anvendelse af Rammearkitekturen bruges som afsæt for standar-

disering, fælles krav til leverandører og med it-arkitekturstyring 

gøre digitaliseringen mere kundevendt og forretningsorienteret.   

Så den lokale Rammearkitektur peger ikke kun ind i egne 

rækker. Den peger også i ud mod de mange digitale samarbejder, 

som udvikler sig på kryds og tværs i øjeblikket. Når systemer-

ne bliver udviklet efter en åben og modulær arkitektur, bliver 

de også lettere at dele og flytte. Dermed kan man godt se det 

perspektiv for Rammearkitekturen, at de bedste lokale løsninger 

vil få sig et gevaldigt løft og en langt bredere anvendelse ved at 

blive flyttet over i et fælles, digital alliance. 

”Rammearkitekturen er nu en realitet ikke mindst som fundament for de nye løsninger under Mono-
polbruddet. Men potentialet rækker langt videre end det,” siger formand for It-Arkitekturrådet Henrik 
Brix, der indledte konferencen ”Lokal anvendelse af Rammearkitekturen – fra papir til løsning”.   
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Bakker op
En række af de digitale samarbejder bakker op om Rammearki-

tekturen. De bygger ligeledes på en modulær og åben arkitek-

tur og kan derfor deles på tværs af samarbejder og kommuner. 

OS2MO (medarbejder og organisation red.) udspringer af Sorø/

Ringsted samarbejdet. Der er i alt syv kommuner med om denne 

komponent. 

Brugerklubben SBSYS driver ESDH-systemet, som ligeledes 

bygger på en åben arkitektur og Vejle Kommune fortalte om den 

lokale anvendelse. SBSYS har både i den overordnede strategi for 

Brugerklubben og i sin roadmap for arkitektur og infrastruktur 

besluttet at bruge Rammearkitekturen som omdrejningspunkt for 

den måde, SBSYS systemet tilgår andre digitale løsninger på.

Rammearkitekturen peger mod de digitale samarbejder og de 

digitale samarbejder, støtter Rammearkitekturen.

Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi
Den ny Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2016-2020 har 

med i alt 60 indsatser udpeget områder, hvor der kan samar-

bejdes på tværs af myndigheder og hvor borgerne skal betjene 

sig selv digitalt. Rammearkitekturen bliver en meget væsentlig 

brik for at få disse ender til at mødes. Hvis der ikke er styr på 

Rammearkitekturen, er der heller ikke styr på data og genbrug af 

samme. 

I strategien hedder det bl.a.: 

”Det skal være slut med, at borgeren skal indtaste data, som 

kommunen allerede har, eller at medarbejderen skal sidde med 

to skærme, fordi to sagsbehandlingssystemer ikke kan tale sam-

men. Med den fælleskommunale rammearkitektur er kommuner-

ne allerede i gang med at sikre, at de kommunale it-systemer 

bliver udviklet, så de er åbne og genbruger data på tværs af 

fagområderne”. 

”Kommunerne har med Rammearkitekturen bragt sig selv i en 

ny position i forhold til leverandørerne, hvor kommunerne tager 

ejerskab for løsningerne og for den interne styring af udviklingen. 

Det nye i den digitale bevægelse er, at vi nu finder sammen om 

løsninger eller samarbejder om at stille krav til leverandørerne. 

Det er ret grundlæggende. Derfor er der opstået nye fællesskaber, 

som tager Rammearkitekturen til sig og bygger et helt nyt funda-

ment for digitaliseringen,” siger Henrik Brix. 

n

Monopolbruddet har kickstartet rammearkitekturen i kommunerne. Men for at høste 
gevinsterne på alle de øvrige forretningsområder kræver det, at budskabet bliver for-
midlet til forretningen.

Henrik Brix
”
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Hans Berthelsen 
går fra borde

Adm. dir. Hans Berthelsen, 65, KOMBIT, har i de seks år, hvor 

han har stået i spidsen for selskabet, været i stand til at samle 

kommunerne i et fællesskab, som har stået bag monopolbruddet 

med KMD. Det kommunale fællesskab har stået bag Hans Ber-

thelsen og KOMBIT og ændret markedet for kommunale it-syste-

mer. Store ord, men ikke desto mindre berettigede. Der står stor 

respekt om Hans Berthelsens indsats i kommunernes tjeneste. 

Aktuelt har KOMBIT udvalgt 21 kommuner som ”piloter”, der 

skal teste et eller flere monopolbrudsprojekter. Så Monopolbrud-

det kører med fuld fart.  

Før sommerferien havde KOMBIT besøg af en svensk dele-

gation, der gerne vil vide mere om det kommunale it-marked i 

Danmark. 

”De var nærmest misundelige på Danmark, fordi vi har fået 

samlet kommunerne i et fælles selskab, der gennemfører it-ud-

bud i konkurrence mellem flere leverandører. Monopolbruddet 

med KMD er den største gevinst for kommunerne,” siger adm. 

dir. Hans Berthelsen, KOMBIT, som træder af efter mere end 30 

år i kommunernes tjeneste. 

At KOMBIT har været en stor gevinst for kommunerne er ikke 

bare ord. KOMBIT har formået at skabe en gevinst for kommu-

nerne på næsten 1,9 mia. kr. ved udgangen af 2014. Det har 

været en god forretning for kommunerne at etablere det KL-ejede 

selskab.

Først solgte han KMD 
Inden Hans Berthelsen kom til KOMBIT, fik han som direktør i 

KL opgaven med at sælge en række kommunale selskaber. KMD, 

som KL ejede dengang, skulle afhændes, da KMD´s omsætning 

uden for kommunemarkedet udgjorde mere end 25 pct. af selska-

bets samlede omsætning. Det blev solgt i slutningen af 2008 for 2 

mia. kr. til kapitalfondene EQT og ATP. 

En del af provenuet – i alt 600 mio. kr. - blev brugt til at starte 

KOMBIT i august 2009 og den tidligere KL-direktør blev efterføl-

gende direktør i KOMBIT. Dermed fik Hans Berthelsen en ny rol-

le. Fra at have været ejer af KMD gik han over til at blive kunde 

hos KMD. Alle vidste, at KMD havde monopol i kommunerne og 

at digitaliseringen af den offentlige sektor stod for døren. 

Hans Berthelsen beskriver selv opgaven:  

”Der var ikke nogen kommune, der enkeltvist var store nok til 

at håndtere de store leverandører på it-markedet. Kommunerne 

var nødt til at oprette deres eget selskab, som på alle kommuners 

vegne kunne skabe konkurrence på it-markedet,” siger Hans 

Berthelsen. 

Som ”kundernes repræsentant” fandt KOMBIT og KIT@ hurtigt 

hinanden. Gennem årene er Hans Berthelsen blevet et fast 

programpunkt på KIT@ seminarerne på Koldingfjord, hvor han 

har givet en ”status over situationen”. Han var også hurtig til at 

involvere KIT@ i KOMBITs porteføljegruppe sammen med poli-

tikere og kommunaldirektører. I 2011 tog KOMBIT initiativ til at 

oprette It-Arkitekturrådet sammen med KL og KIT@.  

Ny prispolitik
Efter at KMD blev solgt til to kapitalfonde i slutningen af 2008, 

kom der en mere aggressiv prispolitik over for kommunerne. 

Kommunerne rykkede tættere sammen og mente, at KOMBIT 

blev nødt til at bryde KMD´s monopol med henblik på at skabe 

”fair play” i det kommunale it-marked.

”Det tænkte vi over, og sammen med KL fik vi kommunerne 

til at give bindende tilslutning til Monopolbruddet. Det tog fire 

måneder at få det igennem alle byrådene. Det skabte en helt ny 

situation på it-markedet, hvor kommunerne nu stod sammen. 

Det betød, at vi kunne sætte alle monopolsystemer i udbud, og at 

flere leverandører kunne byde ind,” siger Hans Berthelsen. 

Artikler i Kit-Magasinet beskrev KMD´s prissætning til kom-

munerne. Oplysningerne var så interessante, at de blev delt på 

tværs af kommunerne. Herefter indgik KOMBIT og KMD et forlig 

om en årlig prisnedsættelse på 100 mio. kr. Foruden den årlige 

prisreduktion fik KOMBIT med forliget forhandlet hjem, at KMD 

ikke fremover kunne udsætte landets kommuner for yderligere 

prisstigninger.  

At starte KOMBIT er også historien om at lede en virksomhed, 

der er gået fra to ansatte til 160 ansatte på bare seks år.

”Jeg mener, vi er lykkedes med at samle de mennesker og kom-

petencer, der gør os i stand til at matche de leverandører vi står 

overfor på det kommunale it-marked. Vi kan gennemskue hvad 

kommunerne får og i dag har vi fem leverandører i stedet for én, 

og det er et stort plus for kommunerne, ” siger Hans Berthelsen.

n

Af Flemming Kjærsdam

It-fællesskab

Adm. dir. Hans Berthelsen, KOMBIT, går fra borde efter at have stået i spidsen for KOMBIT siden sel-
skabet blev stiftet i 2009. Bruddet med KMD som eneleverandør til kommunerne, og etableringen af 
konkurrence i det kommunale it-marked er de største resultater i selskabets historie. ”Det er kun 
lykkedes, fordi kommunerne har stået sammen om det, og det er jeg oprigtigt glad for,” siger Hans 
Berthelsen.  
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”Det tjener til Hans Berthelsens fortjeneste, at landets 

kommuner nu endelig er på vej ud af det monopol, som 

kommuner har været underlagt indtil nu. Igennem hele 

sin karriere har Hans leveret mange betydningsfulde 

resultater for landets kommuner – ikke mindst i de seks 

år, hvor han meget dedikeret har tegnet kommunernes 

it-fællesskab KOMBIT,” siger Bestyrelsesformand Erik 

Nielsen, KOMBIT

Kommunerne var nødt til at oprette de-
res eget selskab, som på alle kommuners 
vegne kunne skabe konkurrence på it-mar-
kedet.

Hans Berthelsen

”

Markedsdirektør, Thomas Rysgaard Christiansen tiltræder som 

ny adm. direktør for KOMBIT pr. 1. september 2015.
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Ny guide om styring 
af softwarelicenser

Dansk IT og Danske IT-advokater har udgivet en fælles guide 

”Licensstyring og licensaudit”, som skal kaste lys over licenssty-

ringen. En undersøgelse fra 2014, der er foretaget blandt hund-

redvis af større danske virksomheder med mere end 100 ansatte, 

viser, at 43 pct. har haft besøg af licensauditører fra softwarele-

verandører. Her viste det sig, at 30 pct. af virksomhederne havde 

for få licenser. Halvdelen af de virksomheder med for få licenser 

er endt med at betale en efterregning til softwarevirksomheden.

Der har også været en række sager i landets kommuner. Nogle 

af dem er endt med en ekstraregning til kommunen, andre er 

endt med et forlig. Kit-Magasinet har skrevet om disse sager. 

Bl.a. lød formuleringen fra en kommunal it-chef, ”Det tog et år og 

en krig” at komme ”helskindet ud af kløerne på Microsoft”. Så 

selv om det ikke altid ender med en stor regning til kommunen 

at blive auditeret, koster det mange ressourcer fra kommunens 

side. 

Der er dog én væsentlig forskel på en auditering i en kommune 

og i en privat virksomhed. Kommunerne er underlagt offentlig-

hedsloven og dens regler om aktindsigt. Det betyder, at kom-

munen ikke kan indgå et frivilligt forlig eller en aftale om tilkøb 

af flere licenser uden, at den risikerer offentlig omtale. Når de 

sager om licensstyring i kommuner, der har fået offentlig omtale, 

skyldes det ikke, at der er mindre styr på softwarelicenserne 

hos offentlige kunder end i private virksomheder. Det skyldes, 

at reglerne om aktindsigt har fået disse sager frem i lyset, mens 

private kunder har kunnet indgå et forlig uden risiko for at blive 

omtalt.       

Selvom man er en lovlydig it-organisation, som gør alt for 

at have orden i sine softwarelicenser, er det svært at undgå 

licensaudits og efterfølgende blive mødt med et betalingskrav 

fra leverandøren. Softwareproducenterne har både øget antallet 

af auditører og har gjort licensmodellerne og de aftalevilkår, der 

skal beskrive dem, mere komplekse.

Praktisk guide
Derfor er den nye softwareguide efter min opfattelse en over- 

skuelig sag, som kan være nyttig for en it-chef at læse. Det er 

først og fremmest en praktisk guide, som kaster lys over Soft-

ware Asset Management- (SAM) forhold og de mange forskellige 

koncepter for licensregler, der gælder på markedet.

Guiden kan hjælpe it-afdelingerne med at undgå de mange fald-

gruber, der er på området. Når en kommunal it-afdeling vælger 

at lægge en strategi for insourcing eller outsourcing af it-driften, 

kan det godt vise sig at influere på omkostningerne til licenser. 

Og når man vælger software, skal man kigge på anskaffelsespri-

ser og hvad det koster at ændre på antallet af licenser. Det er et 

utroligt komplekst område, og guiden er skrevet med de bedste 

intentioner om at afhjælpe de problemer, der er med anskaffelse 

af software. 

Typisk anskaffer it-afdelingen eller forvaltningen software og 

implementerer en løsning. Herefter sættes en service i drift. På 

det tidspunkt er der ikke mange – hverken i it-afdelingen eller i 

forvaltningen – som bruger ressourcer på kontraktvilkårene for 

licenser. Men det kan være en god idé at holde øje med dette. At 

det sædvanligvis ikke sker, er måske en af årsagerne til, at soft-

wareleverandørerne kan lave en god forretning på audits. 

Det er også blevet meget bekvemt at købe softwarelicenser 

gennem cloudløsninger eller ”as a Service”. Det virker meget at-

traktivt at gå fra de komplekse kontraktvilkår ved at eje software 

over til de mere tilgængelige abonnementsvilkår i clouden. Det 

Advokat Lau Normann Jørgensen, Kromann Reumert

KRONIK

30 pct. af de store it-organisationer i Danmark, som har været igennem en audit fra en softwareleve-
randør, har vist sig at have for få licenser. Halvdelen af disse virksomheder er endt med at betale eks-
tra for dette. Det er baggrunden for, at Dansk IT og Danske IT-advokater i samarbejde har udgivet en 
guide, som kaster lys over styringen af softwarelicenser i it-organisationerne.

Danske IT-Advokater 
Forfatteren er medlem af bestyrelsen i Danske IT-Advokater, som er en 

brancheorganisation for certificerede IT-advokater i Danmark, der i væsent-

ligt omfang beskæftiger sig med it. Kit-Magasinet og Danske IT-advokater 

samarbejder redaktionelt om faglige relevante emner. 

Licensguide: kan downloades: www.itadvokater.dk og www.dit.dk

§

Bl.a. lød formuleringen fra en kommunal 
it-chef, ”Det tog et år og en krig” at 
komme ”helskindet ud af kløerne på 
Microsoft”.”



Hvor længe har I råd til at vente?  
Kontakt os på tlf. 70 25 64 25

 / kosteffektiv trinvis integration til den  
fælleskommunale rammearkitektur hos KOMBIT

 / på Microsofts standard ADFS-teknologi og jeres  
eksisterende infrastruktur

 / med vores pragmatiske tilgang, høje ekspertise  
og kvalitet samt premium support i dagligdagen 

 Få vores bud på adgangskontrol 
i rammearkitekturen…

Få et løsnings-oplæg fra os:

er helt sikkert mere transparent på den korte bane. Men på den 

lange bane kan det blive nøjagtig lige så komplekst. 

Hjemmearbejde
Men inden en it-organisation når så langt som at skulle forhandle 

licensvilkår eller få ekstra regninger fra softwareleverandøren,

kan kommunen godt gøre sit hjemmearbejde, inden den skriver 

under på en kontrakt med en softwareleverandør.

Begæringer om audit af licenser henviser som regel til ophavs-

retten. Men grundlæggende handler licensaudits om økonomi og 

indtjening på produkter, der mange steder er under udfasning. 

Det er vigtigt, inden man anskaffer softwaren og skriver under på 

en kontrakt, at få leverandøren til at lave regneeksempler. Hvad 

sker der, hvis vi anskaffer flere licenser? Hvad hvis de licenser, 

vi har, skal være tilgængelige på mobile enheder? Hvad sker der 

med licenserne, hvis vi virtualiserer vores miljøer? Den slags 

spørgsmål er rigtig gode for kunderne at stille, inden de skriver 

under. Og viser de regneeksempler, at det kan blive en meget 

stor omkostning – udover anskaffelsen – så er det væsentligt at 

få skrevet nogle principper ind i aftalen, før man skriver under på 

en kontrakt. 

I øvrigt skal kommunale it-chefer eller forvaltningschefer ikke 

skrive under på softwarebetingelser de ikke forstår.

Kræv tilføjelser til standardkontrakten
Kommuner har imidlertid flere muligheder for at stille krav til 

softwarevirksomhedernes standardkontrakter. Guiden anbefaler 

bl.a., at større virksomheder udnytter deres muskler til at få til-

føjet et dokument, der modificerer eller supplerer leverandørens 

standardkontrakt, herunder med klare vilkår om audits.

Kommuner kan få fastlagt klare retningslinjer for at gennemføre 

licensaudit, for det er ikke nødvendigvis med i mange standard-

kontrakter. De fleste bliver overraskede over, hvor meget en 

licensaudit kan gribe ind i den daglige drift. Derfor er det vigtigt 

at tage højde for den situation ved anskaffelse af software.

Der er ikke noget odiøst ved licensaudits. Det er software-

leverandøren i sin gode ret til, når softwaren er ophavsretligt 

beskyttet og kunden har mulighed for selv at installere flere 

kopier eller købe flere enheder og oprette flere brugere, som efter 

aftalen kræver licens. På den anden side er det ganske fornuftigt 

at afkræve skriftligt, at softwareleverandøren ikke må forstyrre 

den daglige drift med deres audit-software

n
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Serviceplatformen er 
førstevalg i Aarhus 

”Alle nye systemer og services bør trække på data og funktiona-

litet fra Serviceplatformen, med mindre der gør sig helt specielle 

forhold gældende. Helt overordnet drejer det sig for os om at 

undgå at skulle købe egne data flere gange samt at minimere 

risikoen for leverandør lock-in. Så økonomi og frihed til at vælge 

er nøgleordene,” siger Ivan Krogh, Chefkonsulent, Aarhus Kom-

mune. 

Derudover vil kommunen iværksætte en gennemgang af alle ek-

sisterende systemer for at kortlægge, hvilke der med fordel kan 

kobles op på Serviceplatformen – vurderet både ud fra de data og 

services, der er til rådighed, samt business casen ved et skifte. 

”Vi er meget opmærksomme på, at vi skal have de services, 

som forretningen efterspørger for at kunne løse sine opgaver. 

Derfor arbejder vi nu på at skabe et overblik over hvilke services 

på Serviceplatformen, der matcher vores behov, og som vi derfor 

vil kunne trække på i fremtiden. Vi har en forventning om, at der 

vil ske en fortløbende udvikling af de services, Serviceplatformen 

stiller til rådighed og vi tror på, at det kun vil blive et fåtal af 

services, vi selv skal betale udviklingen af,” siger han. 

Ivan Krogh er meget positiv over for selve anvendelsen af Servi-

ceplatformen.

”Serviceplatformen er utrolig let tilgængelig. Man kan som 

rimelig forudsætningsløs gå ind og godkende aftaler og få et 

overblik over aftaler og forbrug.”

Dobbeltrolle
Ivan Krogh fortæller, at kommunen har en dobbeltrolle på Servi-

ceplatformen.

”Vi er også gået i gang med at anvende Serviceplatformen til 

de systemer, vi selv udvikler, og får dermed en dobbeltrolle. Dels 

som leverandør, dels som ansvarlig på Serviceplatformen. Ud 

over at sikre bedst og billigst integration ad den vej, vil det også 

give os bedre kendskab til det tekniske setup og de udfordringer, 

leverandøren vil kunne møde.”

Ivan Krogh ser den nye afregningsmodel, som blev indført 

1. april 2015, som et stort skridt i den rigtige retning. Den nye 

model betyder, at en kommune betaler samme pris for brug af 

Serviceplatformen uanset, hvor mange systemer der er koblet op.

”Flatrate er let at arbejde med, når tingene skal omlægges, da 

det gør økonomien mere overskuelig,” siger han.

Datafordeleren eller Serviceplatformen
Kommunen har på nuværende tidspunkt seks systemer, der træk-

ker på data fra Serviceplatformen, f.eks. CPR, personstamdata 

og familieoplysninger. Datafordeleren, som er en del af statens 

grunddataprogram, vil stille nogle af de samme data til rådighed, 

og her ligger der ifølge Ivan Krogh en afklaringsopgave.

”I øjeblikket ved vi ikke, hvor vi står, når Datafordeleren er på 

plads. Vi forventer, at alle services, som vil komme på Datafor-

deleren, også vil kunne tilgås via Serviceplatformen. Men vi ved 

det ikke, og vi ved heller ikke, hvordan de nuværende priser og 

den nuværende prismodel udvikler sig. Vi vil gå derhen, hvor det 

er billigst, og hvor vi kan få de services, der er bedst tilpasset til 

forretningens behov.”

Mulighederne skal formidles
Succes med anvendelse af Serviceplatformen kræver, ifølge Ivan 

Krogh, at både systemejere i kommunen og leverandørerne har 

stor fokus og opmærksomhed på de muligheder, platformen tilby-

der. Han fortæller, at det har været tilfældet i Aarhus, men at det 

også kan kræve noget arbejde på de indre linjer.

”Vi er selv blevet opmærksomme på, at det er vigtigt at få 

formidlet viden om Serviceplatformen videre til relevante dele 

af organisationen, så vi sikrer os, at der i en anskaffelsesproces 

stilles krav til, at data skal trækkes fra Serviceplatformen. Det 

kan være en stor udfordring i en stor kommune, hvor ansvaret 

for anskaffelse af fagsystemer ligger decentralt i de forskellige 

fagforvaltninger.”

I nogle tilfælde vil formidlingen af viden ud i organisationen ske 

i form af en pilotomlægning.

”Pilotomlægningen har til formål at give os erfaringer med 

omlægninger, så vi kan få større sikkerhed i at estimere opgavens 

omfang. Dertil kommer, at vi vil anvende pilotprojekterne til at 

udbrede kendskabet til Serviceplatformen.”

Omtrent halvdelen af landets kommuner er i dag aktive brugere 

af Serviceplatformen med mindst én aktiv serviceaftale, mens 32 

leverandører - inklusive kommuner, der selv drifter systemer - har 

indgået serviceaftaler. 

n

Af Stig Andersen

Strategi

Aarhus Kommune har taget den strategiske beslutning at udpege Serviceplatformen som førstevalg, 
når der skal indføres nye services. Samtidig gennemgås alle eksisterende systemer for at se, hvor det 
giver mening at trække på Serviceplatformen.

Derfor arbejder vi nu på at skabe et 
overblik over hvilke services på 
Serviceplatformen, der matcher vores 
behov, og som vi derfor vil kunne trække 
på i fremtiden. 

Ivan Krogh, Aarhus Kommune

”
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”Pilotomlægningen har til formål at 
give os erfaringer med omlægnin-
ger, så vi kan få større sikkerhed i at 
estimere opgavens omfang. Dertil 
kommer, at vi vil anvende pilotpro-
jekterne til at udbrede kendskabet til 
Serviceplatformen.”

Ivan Krogh, Aarhus Kommune

”
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Af Nils Thor Rosted, KOMBIT

Strategi

Sådan skaber kommunen 
overblik i SAPA

SAPA bliver i fremtiden den fælles løsning, der giver kommunen 

et tværgående overblik over sager og dokumenter for borgere og 

virksomheder i kommunen. SAPA-projektet skal konkurrenceud-

sætte KMD Sag, som er en hybrid-løsning, der indeholder både 

overbliksdannende CRM-lignende funktionalitet, funktionalitet til 

brug for konkret sagsbehandling samt infrastruktur til fordeling 

af sager og hændelser. 

I overensstemmelse med principperne for god it-arkitektur bry-

der kommunerne nu med denne sammenfiltring af funktionalitet i 

et monolitisk system. Sagsbehandling og opbevaring af data skal 

ske i ESDH- og fagsystemer, mens brugerne får det tværgående 

overblik i den kommende SAPA-løsning. Det hele bindes sammen 

af den fælleskommunale infrastruktur, der består af Serviceplat-

formen og Støttesystemerne. 

Opdelingen gør det mere smidigt for kommuner og leverandører 

at koble eksisterende og nye sagsbærende løsninger til den fæl-

leskommunale infrastruktur, som så bl.a. udstiller data til SAPA.

Fremtidig brug af sags- og dokumentindekserne
KOMBIT har fastlagt, at de fælleskommunale støttesystemer i 

første omgang alene må anvendes af løsningerne i det fælleskom-

munale monopolbrud, f.eks. SAPA.

Det har affødt spørgsmål fra kommuner om, hvornår man kan 

etablere integrationer fra sagsbærende løsninger til infrastruk-

turen. Særligt central for SAPA er sags- og dokumentindekserne, 

som skal indeholde metadata om sager og dokumenter. 

Det korte svar er, at alle sagsbærende løsninger kan fylde 

metadata i indekserne, når kommunerne har et forretningsmæs-

Hvornår kan kommunerne og deres leverandører skabe integration til den nye fælleskommunale in-
frastruktur, så man kan få et tværgående overblik over egne data om borgere og virksomheder? Det 
korte svar er, at det kan kommunen ved en aktiv indsats og dialog med sine leverandører allerede nu. 
SAPA-løsningen har det fornødne overblik fra første dag.



sigt behov for at se data i SAPA. Ønsker man f.eks. at se data 

fra sin ESDH-løsning i SAPA, er man som kommune velkommen 

til at bestille denne integration til indekserne hos KOMBIT ved 

henvendelse til SAPA-projektet. 

Kommunerne og leverandørerne kan dog ikke trække på data og 

services fra Støttesystemerne til andre lokale formål før Mono-

polbruddet er succesfuldt gennemført. Denne begrænsning skal 

sikre KOMBIT fuld fokus på stabil drift af de tunge ydelsessyste-

mer, som er under udvikling.

Opmærksomhedspunkter ved systemanskaffelser
Hvis kommunen vurderer, at der er et forretningsmæssigt behov 

for i SAPA at få overblik over sager og dokumenter fra en sags-

bærende løsning, er det muligt via integrationer til sags- og doku-

mentindekserne. 

Integrationerne kan etableres på forskellige måder ved anskaf-

felse af systemer.

For det første vil kommunen ved indkøb af fagsystemer via SKIs 

rammeaftale 02.19 være sikret, at systemet har integration til 

indekserne. 

For det andet skal kommuner, der selv går i udbud, huske at 

indarbejde relevante integrationsvilkår i sit udbudsmateriale. 

Integrationsvilkårene findes på KOMBITs hjemmeside under 

Videnscenter.

For det tredje kan en kommune gå i dialog med sin eksisteren-

de leverandør om muligheden for at etablere en integration til 

infrastrukturen og her benytte de rammeaftaler, som KOMBIT nu 

forhandler med leverandører af sagsbærende løsninger.

n

Én samlet løsning = mindre udgifter 
Mød Tunstall på Digitaliseringsmessen 
– du finder os i hal B

Mere info:
tlf. 87 93 50 00

www.tunstall.dk

En samlet løsning i jeres it-miljø ✓
Rådgivning om it-arkitektur i specialinstitutioner ✓
Tager højde for samspil med anden teknologi i kommunen ✓
Indgående kendskab til lovgivning og EU-standarder ✓

HjemmeplejeSundhedscenter

BostedPå farten

JobcenterSocialkontor

Kommune

Tunstall har leveret en stor del af de teknologiske 
hjælpemidler og velfærdteknologiske løsninger, der 
er på specialinstitutioner som plejecentre, sociale 
bosteder og lignende i din kommune.

Vi ved, hvordan specialinstitutioners  
teknologier bliver en naturlig  

del af din it-afdeling.

Plejecenter

Det korte svar er, at alle sagsbærende 
løsninger kan fylde metadata i indekserne, 
når kommunerne har et forretningsmæs-
sigt behov for at se data i SAPA.

Af Nils Thor Rosted, KOMBIT

”
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Digitaliseringsmessen’15: 

Danmarks digitale væksthus

Digitaliseringen i landets kommuner fortsætter ufortrødent. 

Digitaliseringsmessen15 er stedet, hvor det er muligt at finde 

leverandører, konsulenter, alliancepartnere – og ikke mindst 

kollegaer, fagfolk eller andre personer, som er en væsentlig del af 

dit netværk.

 

Igen i år er det muligt at deltage i en guidet tour rundt til 

leverandører i en af seks kategorier: ”Omsorg, sundhed og vel-

færdsteknologi”,  ”Arbejdsmarked og beskæftigelse”, ”Teknik og 

miljø”, ”Borgerbetjening”, ”Børn, unge og skole”, ”Administrati-

on, strategi og infrastruktur”. Det er rigtig godt at have ”for-

retningen” med på messe, fordi teknologien aldrig tidligere har 

været så synlig for ”forretningen” som netop nu. 

Velfærdsteknologi og Digital velfærd er et af hovedtemaerne 

for dette års messe, så der vil være endnu flere leverandører og 

indlæg for netop dette emne.  

 

Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi med 60 indsats-

områder kommer efter al sandsynlighed til at fylde en del på 

messen. Det er eksempelvis Monopolbruddet, som er i fuld gang 

nu. Men også andre fortsættende områder frem mod 2020 som 

it-arkitekturstyring, velfærdsteknologier, IT i Folkeskolen og 

gevinstrealisering vil også være synlige.

 

Der er en række kommuner, som er i gang med at samarbejde 

eller planer om at samarbejde for at løfte disse opgaver i fælles-

skab. Hvis dét har din interesse at få overblik på dette område, er 

Digitaliseringsmessen stedet for dig.

 

Kit-Magasinets tema i denne udgave er de digitale samarbejder 

mellem kommunerne. Disse alliancer, brugerklubber, foreninger 

er også omdrejningspunktet for KIT@s område på messen.

Her kan deltagerne på messen kigge forbi og få sig en snak. Og 

hvem ved måske finde nye samarbejdspartnere for fremtiden. 

 

Alt er muligt. Arrangørerne forventer op til 2000 deltagere.

n

Af Flemming Kjærsdam

Digitaliseringsmesse

Digitaliseringsmessen15 sprænger rammerne igen-igen. For syvende år i træk afholdes 
Digitaliseringsmessen, som har udviklet sig til at være Danmarks største digitale væksthus. 
I år er i skrivende stund 109 leverandører plus syv alliancepartnere tilmeldt messen. 
I alt 116 samarbejdspartnere. Det er en vækst på 20 pct. i forhold til sidste år.



Alliancepartnere: Atea, Digitaliseringsstyrelsen, Ditmer, KMD, KOMBIT, PwC, SE Cloud.

Odense Congress Center 1. oktober 2015
Tilmelding på digitaliseringsmesse.dk

Arrangører: KL, Borgerservice Danmark og KIT@

Digitaliseringsmesse Mød over
  100

leverandører...
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Mobildækningen på 
fremmarch i Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Kommune har gentaget målingen fra sidste 

år af de tre mobilselskabers dækning i kommunen. Der er både 

godt nyt og dårligt nyt. Den gode nyhed er, at TDC og Telia har 

forbedret mobildækningen betydeligt. Den dårlige nyhed er, at 

kommunen ikke oplever bedre dækning hos 3.  

Kommunen har haft en bil rundt i kommunen og målt den uden-

dørs mobildækning blandt de tre mobilselskaber. Sidste år viste 

kommunens egen måling himmelvid forskel mellem teleselska-

bernes teoretiske beregninger for mobildækning, og den opleve-

de mobildækning, som blev målt via bilens antennekoblere.

”Vi kan se tydelige forbedringer hos TDC og Telenor. Det er 

ikke til at sige, om forbedringerne skyldes, at vi foretog disse må-

linger sidste år, eller om de var sket alligevel. Jeg er i hvert fald 

positivt stemt over resultatet,” siger Niels Sønderskov.

Målingerne er foretaget i kommunens fire største byer og i 14-

15 landsbyer. Bilen, som kører rundt, har ikke været ude i alle  

afkroge af kommunen endnu, men de kort, som er fremstillet, 

viser, at der er ”hul” igennem langt flere steder end tidligere. 

TDC har, ifølge Niels Sønderskov, forbedret dækningen med 30 

pct., mens Telenor har forbedret med 10-15 pct.

”Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om forbedringerne 

er sket på tale eller data. Jeg kan kun sige, at den oplevede dæk-

ning, samlet set, er blevet bedre,” siger Niels Sønderskov.  

 

RF Signal Tracker
Kommunen kører rundt med den samme bil som sidste år og har 

målt signalstyrken fra mobilmasterne. Det er en app, RF Signal 

Tracker, som er lagt på tre HTC One mini telefoner. Den måler 

signalstyrken hvert andet sekund. Det bliver kombineret med de 

opsamlede GPS-data i telefonen. Såvel data om signalstyrke som 

GPS-data gemmer appen i en fil på telefonen.   

”Efter at data er gemt på telefonen, er de kopieret over og 

databehandlet i vores GIS-system. Det ligger til grund for vores 

dækningskort. Det er disse kort vi har brugt i drøftelserne med 

teleselskaber og som nu har givet os en bedre dækning. Desuden 

har vi sidste år deltaget i et EU-udbud med fem andre kommu-

ner, som også har givet os forbedringer,” siger Niels Sønderskov.

n

Af Flemming Kjærsdam

Infrastruktur

TDC og Telenor har forbedret mobildækningen i Ringkøbing-Skjern Kommune betydeligt i forhold til 
sidste år. 3 har omvendt ikke forbedret deres dækning i kommunen. Det fortæller Teamleder for Kon-
cern IT, Niels Sønderskov, Ringkøbing-Skjern Kommune, som har gentaget målingen af mobilselska-
bernes dækning i kommunen.  

TDC har forbedret dækningen med 30 pct., 
mens Telenor har forbedret med 10-15 pct.

Niels Sønderskov, Ringkøbing-Sjern Kommune”
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Startpakke til bredbånd 
i lokalområder 

Mange lokalområder lider under, at der ikke findes hurtigt 

bredbånd. Derfor vil KL og Energi- Forsynings- og

Klimaministeriet afholde fem informationsdage, der skal få 

gang i dialogen i de lokale områder for at finde ud af, om det 

er muligt at stimulere efterspørgslen, og gøre det mere inte-

ressant for teleselskaber og energiselskaber at grave kabler 

ned. Endelig er det også muligt for kommuner at grave 

tomrør ned i områder, hvor energi- og teleselskaber ikke har 

planlagt at grave kabler ned.

”Vi er begyndt at reservere datoer. Vi vil tage rundt og 

høre om de lokale udfordringer, og så få input til at lave en 

startpakke til udrulning af bredbånd i lokalområder, hvor 

der ikke findes bredbånd. I Danmark har vi tradition for at 

gå sammen, når vi skal gennemføre noget lokalt. Det kan 

være en fodboldbane, det kan være et bredbåndsnet. Vi vil 

gerne hjælpe lokalområder i gang,” siger konsulent Michael 

Hald, KL.

Michael Hald tager dog det forbehold, at startpakken ikke 

er formelt godkendt af den nye minister på området.  

Det er et stort problem for lokalområder, hvis der ikke 

findes hurtigt bredbånd. Kommuner, lokale foreninger og 

erhvervsorganisationer skal sammen tage en debat om de 

muligheder, der er for at etablere bredbånd i lokalområdet. 

De får ikke noget foræret af Teleforliget af 1999. 

Informationsdagene er et heldagsmøde i hver af de fem 

regioner. Det er kommunen, der er vært og som inviterer 

repræsentanter for de foreninger og erhvervsorganisationer, 

som kan have en interesse i at deltage.    

”Der er ingen, der har et overblik over, hvor fiberbredbånd 

og tomrør hos energiselskaber og teleselskaber er gravet 

ned. Kommunerne og de lokale forsyningsselskaber har 

heller ikke et overblik, hvor deres kabler og tomrør er. Derfor 

er der et stort behov i hvert eneste område at få skabt et 

overblik. Det kan ske ved at kommuner og lokale interesser 

finder sammen for at tage lokale initiativer og få en dialog 

med tele- og energiselskaber,” siger Michael Hald.  

n

Energi- Forsynings- og Klimaministeriet og KL vil gennemføre en række informationsdage i 
sidste halvdel af september 2015 for at få sat gang i dialogen mellem kommuner og de lokale 
foreninger om at få bredbånd rullet ud i lokalområderne. 



TRÆNGER NETVÆRKS- 
INFRASTRUKTUREN TIL  
EN OPGRADERING?
Credocom A/S har gennem de seneste par år hjulpet en 
række kommuner med at se på omkostningerne ved at 
drive datacentre herunder ”core switches”.
Består din infrastruktur af ældre udstyr, for eksem-
pel chassis-baserede løsninger som Cisco 6500 eller 
tilsvarende, kan der spares mange penge ved at skifte 
til noget mere tidsvarende.

Det er vores erfaring at besparelsen på strøm og ser-
vicekontrakter alene, betyder en tilbagebetalingstid på 
helt ned til 12 måneder eller derunder for den samlede 
investering – inklusiv implementering af løsningen.

Hos Ringsted Kommune sad IT-afdelingen med pro- 
blemstillingen, da de for et par år siden skulle vælge 
mellem at opdatere platformen eller helt at udskifte 
alle switches i backbone-netværket. Udstyret fra Cisco 
havde fungeret godt, men at beholde den eksisterende 
platform ville medføre en stor udgift til forlængelse af 
service og vedligeholdelse, ligesom den teknologiske 
udvikling efterhånden også havde overhalet produkt-
erne. 

Det viste sig således at en opgradering til en mere 
fremtidsorienteret teknologi, på den eksisterende 
platform, simpelthen ville blive for dyr, i forhold til  
alternativet fra HP.

Succesfuld implementering
Ringsted Kommune valgte, efter et omfattende for-
arbejde, at udskifte hele deres backbone-netværk til 
en komplet løsning baseret på HP Comware switche. 
Produkterne blev i samarbejde med Credocom testet, 
og der blev lavet en plan for udskiftningen. 

Kunden udtaler
“Med den nye platform har vi fået en teknologi til 
netværket, der kan følge med i hele vores tidshori-
sont, som er de næste fire år.” forklarer driftsleder 
Niels Christoffersen. “Vi har brugt Credocom som råd- 
givere og teknikere under hele forløbet, og de har også 
været inde at måle for eksempel strømforbruget på det 
gamle og det nye set-up. De tidligere produkter var 
betydeligt mere strømforbrugende og støjende end de 
nye, hvad der også tæller godt med i regnestykket. Vi 
har testet og udført ”proof of concept” hele vejen, og 
vi er tilfredse med den nye løsning, der har levet op til 
vores forventninger.”

Bredevej 2 . DK-2830 Virum
T: +45 38 140 200 . www.credocom.dk

Credocom designer og implementerer rentable IT-løsninger. 
Vores løsninger tager udgangspunkt i en simpel og effektiv 
projektmodel med 4 grundlæggende faser: Analyse, design,  
implementering og optimering. Alle løsninger er individuelle og 
uafhængige af leverandører, men baseret på standardprodukter 
fra førende internationale producenter.

Credocom

- Der er faktisk penge at spare med nye og hurtigere løsninger

NÆSTE SKRIDT? 
Kontakt salgsafdelingen hos Credocom på 
kontakt@credocom.dk eller via telefon på 38 140 200, 
for en uforpligtende snak om dine muligheder. 

Credocom er naturligvis på SKI 02.07 med produkterne 
fra HP.


