
1

kit
magasinet

Tema om infrastruktur:
Dansk Energi: 8 mia. kr. 
for at sikre ordentligt 
internet

K
o

m
m

u
n

e
rn

e
s 

IT
-M

a
g

a
si

n

August 2016 / ISSn 1399-7947

Brugerklubben 
SBSYS i tre 
samtidige 
EU-udbud

Teleinvesteringer 
faldet med en 
tredjedel på syv år

Vejle måler 
CO2-udslip
lokalt og 
præcist



Kit-magasinet 3/20162

ind
hold

Kit@

kit magasinet

Udgiver: KIT@ 
- Kommunale It chefer.
Formand: Henrik Brix, Favrskov Kommune

For information om foreningen, 
medlemskab samt 
abonnement se www.itchefer.dk
 
Redaktion: Flemming Kjærsdam, 
telefon 4026 3615, flemming@kjaersdam.dk
 
Redaktionsudvalg:
Henrik Brix, Favrskov Kommune
Britt Christensen, Frederikssund Kommune
Poul Venø, Herning Kommune
Flemming Kjærsdam
Louise Andersen

Annoncekonsulent: 
Louise Andersen, 
Koncept, telefon 3190 1155
la@koncept-net.dk

Layout: www.hillerup.com
Tryk: Jørn Thomsen A/S Oplag: 5.500

www.kitmagasinet.dk

Vejle måler 
CO2-udslip 
– lokalt og præcist     
”Stop guessing. Start measuring”. Det er mantraet for et stort Carbon Track 
and Trace-projekt, som Vejle deltager i som testby. Hovedmålet er at kunne 

foretage præcise, lokale målinger af CO2-udslip. 6SIDE
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29 nye projekter 
i den Fælleskommunale 
Handlingsplan
Kommunerne er blevet langt mere villige og bedre at arbejde sammen. Det er positivt, ifølge kon-
torchef for Borgerbetjening og Digitalisering, Pia Færch, KL. 

UNI-Login - Brugerportal 
initiativets gordiske knude

UNI-Login er en sikkerhedsmæssig udfordring 
for digitaliseringen af folkeskolen.
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Fem råd om enterprisearkitektur
i nye digitaliseringsstrategier 
Med den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 
er der for alvor lagt op til, at det offentlige Danmark 
skal arbejde med data, standarder og arkitektur. 
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Datasikkerheden i den digitale folkeskole 
rykkes op i en højere klasse 

Datasikkerheden i den nye samarbejdsplatform, 
der er et af indsatsområderne i forhold til 
digitalisering af folkeskolen, 
skal rykkes op i en højere klasse. 32S
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Brugerklubben SBSYS: 
EU-udbud i tre kapitler 

Brugerklubben SBSYS har igangsat tre EU-udbud for to rammeaftaler og en serviceaftale.

8SIDE
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”Nu skal der ryddes op”  
”Nu skal der ryddes op”, siger direktør Lars Frelle-Petersen, Digitaliseringsstyrelsen. Manden i spidsen for 
den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi med 33 initiativer mener, at det er nødvendigt først at rydde op for 
at indfri de strategiske mål i digitaliseringsstrategien. 
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På rundtur i det 
digitale læringsrum
Kit Magasinet har taget en lille rundtur til fem kommuner for at få en 
status og de enkelte kommuners erfaringer og råd i forhold til valg af læ-
ringsplatform. Deling af undervisningsforløb, datasikkerhed og afvejning 
af en læringsplatforms mange funktioner har fyldt meget.
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”Den digitale 
tsunamibølge 
rammer os”
Den digitale tsunamibølge rammer os. Den vil udfordre os som 
nation. Risikovilligheden til at tænke nyt er for lav i kommunerne. 
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Infrastruktur: Teleforliget af 1999 er udbrændt

Dansk Energi: Det koster 8 mia. kr.at sikre 
alle adgang til digital infrastruktur   SIDE 20
En analyse fra Dansk Energi, som er gennemført af Netplan, viser, at det 
vil koste 8 mia. kr. at få hurtigt bredbånd ud til alle husstande som i dag ikke har adgang til enten fibernet eller kabel-tv-net. 

Teleinvesteringer faldet med en tredjedel på syv år   SIDE 22
Vicedirektør Kathrine Forsberg, TDC Erhverv, efterlyser bedre rammebetingelser for teleselskaberne.

KMD outsourcer it-driften  af sit eget computercenter  SIDE 24
KMD investerer i samarbejde med globale aktører et trecifret millionbeløb for at bygge Nordens største managed cloud. 

”Kommunerne når rigtig 
langt med ny databeskyttelses-
forordning ved at have styr på 
de gældende regler”

Når Datatilsynet 
kommer på inspektion
Datatilsynet har over en periode foretaget 
et antal inspektioner hos kommuner 
og regioner. 

28S
ID

E 30S
ID

E



 

Vi digitaliserer 
på kommunernes 
præmisser 
og skaber 
konkurrence i 
det kommunale 
it-marked
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leder

Infrastruktur og 
digitalisering kalder 
på samarbejde 
- ikke på lappeløsninger
Temaet i Kit-Magasinet denne gang er digital infrastruktur 

og de nye fælleskommunale og fællesoffentlige digitalise-

ringsstrategier. Ministeren på teleområdet har indkaldt til 

drøftelser om fremtidens telepolitik. Regeringen lancerede 

Bredbåndspuljen på 200 mio. kr. hvor kommunerne kan 

søge om penge i løbet af efteråret. Samtidig har Dansk 

Energi lavet en undersøgelse, der viser, at det koster 8 mia. 

kr. at give de husstande, der ikke har mulighed for mindst 

5/1 Mbit/s, en ordentlig internetforbindelse. 

Der er meget langt fra 200 mio. kr. og op til 8 mia. kr. Ener-

gistyrelsen har opgjort, at der findes 280.000 husstande, 

der ikke kan få ordentligt internet. Styrelsen regner med at 

hele puljen på 200 mio. – det er jo kun de første 80 mio. som 

er ”sikre” – kan hjælpe mellem 4.000 og 25.000 husstande. 

De 80 mio. vil så kunne hjælpe mellem 1.600 og 10.000 

adresser. Det er mellem 0,5 og 3,5 pct. af de nødlidende 

husstande. Bredbåndspuljen er og bliver en velment lap-

peløsning. Så når Kit@ kalder på samarbejde på tværs af 

interessenterne er lappeløsninger ikke en farbar vej. Vi vil 

ikke nå i mål.

De to store nye digitaliseringsstrategier – for hhv. kommu-

ner og hele det offentlige frem mod 2020 – kalder også på 

samarbejde.   

Kit@ har som forening længe gjort sig til talsmænd for sam-

arbejde om digitaliseringen. Ofte har dette samarbejde gået 

på det interne samarbejde mellem kommunens it-afdeling 

og forretningen i den enkelte kommune. Samarbejdet på 

de indre linjer. I digitaliseringsstrategien fra 2011-2015 er 

det blevet tydeligere, at mængden af digitaliseringsopgaver 

vokser og opgaverne bliver større og større. Det vil det blive 

ved med frem mod 2020 og tiden derefter. Digitalisering går 

nok ikke over. Derfor har vi de seneste år set en række nye 

kommunale samarbejder vokse op og eksisterende samar-

bejder vokse sig større. 

OS2, SBSYS, GeoDanmark – er foreninger, der er stiftet i 

fællesskab, men også nye foreninger i forstadskommuner-

ne til København - Den Storkøbenhavnske Digitaliserings-

forening og Digitaliseringsforeningen på Sjælland, D11, der 

består af 11 kommuner, er kommet til. Alle vil de tage fat om 

de kæmpemæssige opgaver, der ligger forude.

Jeg vil gerne gøre mig til talsmand for det synspunkt, at vi 

skal have endnu mere samarbejde. Ikke kun internt i kom-

muner og på tværs af kommuner. Men også mellem kom-

muner og regioner – og fællesoffentligt samarbejde mellem 

kommuner og regioner og stat. Vi er nødt til at påtage os 

mange af opgaverne i fællesskab. Det er kun et fåtal, der 

kan gøre det alene. Det kan godt være, at vi hver især me-

ner, at vi har de perfekte strategier og de rigtige løsninger. 

Men gør vi tingene hver for sig, risikerer vi meget nemt, at 

det stritter i hver sin retning og at nogen falder af i svinget. 

Det vil være skadeligt for digitaliseringen som helhed. Det 

er i sidste ende de samme borgere og virksomheder vi skal 

levere service til.  

Omvendt skal alle heller ikke løse tingene på hver sin måde. 

Så vil vi ikke opnå gevinsterne, og det bliver for omstændigt. 

Vi bliver nødt til at arbejde sammen og fordele opgaverne i 

fælles fora og foreninger for at indfri målene. 

Det vil måske sætte fremdriften lidt ned. 

Til gengæld bliver det digitale fundament 

mere solidt. Det er til fordel for os alle.

Af formand Henrik Brix, KIT@
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/  Af Stig Andersenn BigData

Vejle måler CO2-udslip 
– lokalt og præcist

Vejle deltager som testby i et stort internationalt projekt for måling af 

CO2-udslip fra trafikken. 

”Problemet er, at man i dag ikke har mulighed for at måle effekten 

af projekter, der er iværksat for at nedbringe CO2-udslippet. Carbon 

Track and Trace-projektet skal meget gerne munde ud i, at vi ved 

hjælp af præcise lokale målinger får så godt et datagrundlag, at vi 

kan målrette vores indsatser på området og ikke mindst se, om de 

har en virkning,” forklarer Resilienskoordinator i Teknik og Miljø, Boris 

Schønfeldt, Vejle Kommune. Han tilføjer, at visualiseringer af data 

også vil blive stillet til rådighed for borgerne, som dermed har mulig-

hed for at tilpasse deres adfærd i byrum ud fra viden.

Data strømmer ind
Projektet er inde i en meget konkret fase. Sensorerne er ankommet, 

blevet monteret på plader og opsat tre steder i byen, og data er nu 

begyndt at strømme ind. På Norges teknisk-naturvidenskabelige 

universitet i Trondheim og på DTU i Lyngby sidder to ph.d.-studerende 

med ekspertise inden for big data klar til at analysere de data. Derud-

over står et firma i Oslo for at sammenholde data fra sensorerne med 

andre relevante data blandt andet fra satellitter og trafikmålinger.

”For os er det vigtigste at kunne se niveauet på CO2-udslippet og 

udsvingene over tid. Målingerne vil give os mulighed for at se, om 

der er en udledningsmæssig effekt af de trafikreguleringsprojekter vi 

sætter i værk,” forklarer Jette Vindum, Smart City-koordinator i Teknik 

og Miljø.

Fra projekt til drift
Carbon Track and Trace er et af Vejles mange Smart City-projekter. I 

Vejle betragtes Smart City-indsatserne som et middel til at forfølge 

de strategiske mål, der er defineret i kommunens resiliensstrategi. 

Johannes Engers Gregersen, tværgående Smart City-koordinator, 

forklarer:

”Smart City handler om at anvende ny teknologi, data og part-

nerskaber til at løse byens udfordringer på en ny måde i forhold til 

bæredygtighed, livskvalitet, vækst og effektiv ressourceanvendelse – 

hvilket i sidste ende skal skabe en bedre by for borgerne og virksom-

hederne.”

Smart City-indsatser kan være i risikozonen for at blive ramt af ”pi-

lotsygen”, hvor projekterne aldrig reelt bliver løftet op i egentlig drift. 

Johannes Engers Gregersen peger dog på en række konkrete projek-

ter i Vejle som ladestandere, sensorer til måling af trafikken ud og ind 

ad P-huse, FabLabs til folkeskoleelever, som i dag er kørende.

”Det er jo meget naturligt, at det er de nye, spændende projekter, 

der bliver talt mest om, men rent faktisk er der meget, der bare er 

gledet ind som en del af infrastrukturen,” siger han.

LoRaWAN giver muligheder
En af de nye teknologier i projektet er LoRaWAN (Long Range Low 

Bandwidth Wireless Area Network) som er en protokol til trådløs kom-

munikation. Ifølge Johannes Engers Gregersen er LoRaWAN meget 

spændende set i et Smart City-perspektiv.

”LoRaWAN er billigt at etablere og kræver ikke batterier i de enkelte 

”Stop guessing. Start measuring”. Det er mantraet for et stort Carbon Track and Trace-projekt, som Vejle 

deltager i som testby. Hovedmålet er at kunne foretage præcise, lokale målinger af CO2-udslip.

De drivende kræfter i Carbon Track and Trace-projektet i Vejle er fra venstre Boris 
Schønfeldt, Resilienskoordinator i Teknik og Miljø, Johannes Engers Gregersen, 
tværgående Smart City-koordinator og Jette Vindum, Smart City-koordinator i 
Teknik og Miljø.

For os er det vigtigste at kunne se niveauet på 
CO2-udslippet og udsvingene over tid. Målin-
gerne vil give os mulighed for at se, om der er 
en udledningsmæssig effekt af de trafikregu-
leringsprojekter vi sætter i værk.

Jette Vindum, Smart City-koordinator i Teknik og Miljø.

”
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enheder, der skal forbindes. Det er en teknologi, der åbner op for mulighe-

der, vi ikke tidligere har haft.” 

Omkostningen ved teknologien er også et element i Carbon Track and 

Trace-projektet forklarer Jette Vindum:

”Vi har indkøbt to typer sensorer – en mærkevare og en relativt billig. 

Som en del af projektet vil det så blive undersøgt, om de billige sensorer 

leverer tilstrækkelig høj datakvalitet.”

Lave projektomkostninger
Vejle Kommunes omkostninger til projektet begrænser sig til indkøbet af 

den nødvendige hardware til en pris på cirka 75.000 kr. De involveredes tid 

bliver betalt af projektet. Projektet løber til 1. april 2017, men forventningen 

er klart, at sensorerne bliver siddende og leverer data, der kan anvendes 

både af kommunens folk og af andre, der eksempelvis vil udvikle apps på 

basis af de indsamlede data. 

Sensorer til måling af CO2-udslippet 
bliver sat op tre steder i Vejle bl.a. på 
Rådhustorvet.

Inden opsætningen bliver senso-
rerne til måling af CO2-udslippet 
monteret på en metalplade. 

» Formålet er at udvikle et automatiseret system til måling og 

 rapportering af drivhusgas¬udslip.

» Projektpartnere: NTNU (Norges teknisk-naturvidenskabelige 

universitet), DTU (Danmarks Tekniske Universitet), Trondheim 

Kommune, Sør-Trondelag Fylke og Vejle Kommune.

» Projektet løber til 1. april 2017. 

» Se mere om projektet på carbontrackandtrace.com.

» Se mere om Vejles resiliensstrategi på resilient.vejle.dk.

FAKTA – Carbon Track and Trace-projektet

» To typer sensorer (Libelium Plug and Sense! Smart 

Environment Pro og Sodaq LoRaWan MBili Development 

Kit). Sensorerne måler CO2, NO2, partikelforurening, 

temperatur, luftfugtighed og tryk.

» Sensorerne opsættes tre steder i Vejle: Materialegården 

på Vardevej, Rådhustorvet og Kirketorvet. En gateway i 

rådhustårnet opsamler data fra de tre sensorer og videre-

sender dem til The Things Network, som er et Internet of 

Things datanetværk. 

» Data transmitteres via LoRaWAN (Long Range Low Band-

width Wireless Area Network) 

» Indsamlede data vil blive gjort tilgængelig på data.vejle.

dk og på opendata.dk.

FAKTA – teknologien



Kit-magasinet 3/20168

/  Af Flemming Kjærsdamn Udbud

Brugerklubben SBSYS: 
EU-udbud i tre kapitler 

Brugerklubben SBSYS har igangsat tre EU-udbud, som gennemføres 

parallelt. Hidtil har SBSYS efter udbud i 2012 haft udviklingshuset 

Ditmer fra Aarhus som samarbejdspartner på deres ESDH-platform, 

der også omfatter Moduler til Byggesags- og Børn & Unge-området. 

Integrationsplatformen SBSIP, der håndterer data- og procesflow 

til eksterne systemer og Digital post, er udviklet af Convergens efter 

udbud i 2015. 

Nu sendes både SBSYS og SBSIP i EU-udbud for at udsætte begge 

indkøb for konkurrence. 

”Brugerklubben ønsker et nyt set-up, der sikrer et flerleverandør-

grundlag, og hvor leverandørerne hver især forpligter sig til at sam-

arbejde på brugerklubbens præmisser. Det sker med afsæt i vores 

strategi, roadmap og udviklingsplaner. Hermed sættes der nu faste 

rammer for sikring af kvalitet, fejlretning og vedligehold,” siger Jørgen 

Kristensen Rasch.  

Det tredje EU-udbud omhandler de ydelser, der ligger udenom ”ko-

defabrikkerne”. Udbud 3 er opdelt i to delaftaler.

Første delaftale i udbud 3 sigter på at vælge en forvaltningspartner, 

der kan bistå Brugerklubben med support, release- og ændrings-

håndtering i forhold til SBSYS og SBSIP, samt bistå medlemmerne 

med implementering, konvertering og uddannelse. Den kan samlet 

set karakteriseres som en Service Management aftale.

Anden delaftale i udbud 3 giver medlemmer af Brugerklubben SB-

SYS en fast prissat ramme til at købe ekstern bistand til gennemførel-

se af lokale og lovpligtige arkiveringsforløb.

”Med det nye grundlag kan Brugerklubben SBSYS igen sætte turbo 

på at optimere og udvikle det eksisterende digitale løsningsgrundlag, 

som foreningens godt 40.000 brugere har lagt deres hverdag til rette 

på,” siger Jørgen Kristensen Rasch. 

Projektet gennemføres som nævnt i tre parallelle udbudsforløb. 

Opdelingen sker for at skille kodefabrikationen på henholdsvis SBSYS 

og SBSIP fra de bløde tjenesteydelser omkring implementering, kon-

vertering, versionshåndtering og uddannelse. 

I alt har 95 kommuner og fire regioner givet tilsagn om at være med 

på de kommende rammeaftaler, og det gør Brugerklubben SBSYS 

landsdækkende. 

Brugerklubben er en forening for fællesoffentligt samarbejde, som 

betyder billigere og mere effektiv administration for såvel borgere 

som virksomheder. Løsningerne er implementeret i 29 kommuner og 

Region Midtjylland, der bruger systemerne til dagligt. Skønsmæssigt 

har løsningerne 40.000 daglige brugere. 

Filosofien i Brugerklubben SBSYS er, at medlemmerne deles om 

investeringen i udviklingsarbejdet, men høster effektiviseringsgevin-

sterne i egen organisation. Det fælles mål er at få sagsprocedurer og 

systemunderstøttelse lokalt, så alle oplever en effektiv hverdag med 

øget arbejdsglæde. 

De nye rammeaftaler træder i kraft medio november 2016.

”Brugerklubben kan så for alvor igen fokusere på udvikling af nye bru-

gergrænseflader, automatiserede processer og tværgående digitale 

arbejdsgange i fællesoffentlig regi,” siger Jørgen Kristensen Rasch.

Brugerklubben SBSYS har igangsat tre EU-udbud for to rammeaftaler og en serviceaftale. Det er brugerklub-

bens hidtil mest ambitiøse udbud. De to rammeaftaler omfatter, ifølge strategisk konsulent Jørgen Kristen-

sen Rasch, Brugerklubben SBSYS, udvikling og vedligehold af ESDH-systemet SBSYS og SBSIP, som han 

kalder for ”kodefabrikkerne”. Det sidste EU-udbud, som netop er sendt i luften, drejer sig om forvaltning, 

implementering og support af systemerne samt bistand til arkiveringsforløb.

Dansk Industri kritiserer SBSYS
DI Digitals direktør Adam Lebech kritiserer udbuddene som 

SBSYS gennemfører i disse uger.

I et nyhedsbrev fra DI Digital af 30. juni kritiserer DI Brugerklub-

ben SBSYS. 

For godt tre år siden kritiserede Dansk Industri ligeledes 

SBSYS rammeaftaler for at være konkurrenceforvridende. 
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Vi glæder os til at møde dig til en snak om  
digitalisering, data og digitale trends.

Program for KmD’s egen scene

09:35 Er mobilE bEtalingEr nøglEn til sElvbE-

tjEning og dEn digitalE gEnEration?

v/Lars Hejlemann Vinge,  

Head of Department, KMD

09:55 monopolbrud, hvad skEr dEr ligE nu, og 

hvad bEtydEr monopolbruddEt for dEt 

samlEdE it-landskab i kommunEn?

v/Ole N. J. Jensen, 

Executive Vice President, KMD

10:20 kmd nova – sammEn udviklEr vi 

frEmtidEns Esdh og digitalE samarbEjdE

v/Kim Hallberg Nielsen, 

Senior Product Manager, KMD

10:45 hvad Er grunddataprogrammEts 

bEtydning for kommunErnE?

v/Michael Israelson,  

Områdechef, KMD

11:10 datainformErEt skolElEdElsE: 

forbEdrEt pædagogisk praksis og 

bEdrE læring

v/Christina Thenning Hansen, 

Afdelingsleder, KMD

12.35 big data as a sErvicE (bdaas) & vEjEn til 

succEs mEd data-drEvEt lEdElsE      

v/Simon Schøler, 

Senior Domain Solution Executive, KMD

13.00 dEt irrationEllE mEnnEskE og sErvicE 

managEmEnt

v/Erik Bartholdy, 

Management konsulent og NLP master, KMD

13.25 optimEr indkøbsområdEt og hEnt 

gEvinstErnE i hElE organisationEn 

mEd kmd’s indkøbssuitE 

v/Birthe Beck Knygle, 

Lead Domain Solution Executive, KMD

13.50 jobcEntrEt & virksomhEdErnE  

– udfordringEr & løsningEr

v/Eskil Thygesen, 

Business Line Director, KMD

14.15 kmd nExus: ErfaringEr fra matis projEk-

tEt (tElEmEdicinsk infrastruktur), ac-

cElErator EllEr hindring for storskala 

udbrEdElsE af tElEmEdicin

v/Hans Kåre Pallesen, 

Enterprise Architect, KMD

14.40 it-sikkErhEd i dEt platformsløsE systEm 

v/Martin Mølgård Povelsen, 

Business Line Director, 

Security & Identity Solutions, KMD

Mød KMd på Hovedscenen 
Kl. 13.10 

Flygtninge 
– Fra ankOmst til integratiOn
Kommunerne står midt i en alt overskyggende opgave 

med at modtage og integrere de mange nye flygtninge, 

som Danmark modtager. Vejen til integration af flygt-

ningene er for mange et arbejde. Med et arbejde kom-

mer sprog, kulturforståelse, økonomi og integration. 

Men vejen derhen er fyldt med udfordringer, og mange 

aktører og systemer skal spille sammen og udveksle 

informationer i processen. Hvordan får vi kommunika-

tionen til at fungere på tværs, og hvordan skaber vi de 

it-systemer, der skal understøtte kommunikationen?

v/Kasper Kyed, Direktør, Styrelsen for International 

Rekruttering og Integration og Mette Louise Kaagaard, 

Executive Vice President, KMD
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/  Af Flemming Kjærsdamn Digitalisering

29 nye 
projekter 
i den 
Fælleskommunale 
Handlingsplan

Danmark vil blive gennemdigitaliseret i de kommende år. I den Fælles-

kommunale Handlingsplan fra 2011 handlede digitalisering om at gøre de 

enkelte services digitale over internet. Populært sagt blev der sat strøm 

til formularerne. I denne nye handlingsplan bliver digitaliseringen langt 

mere omfattende, fordi nu skal disse digitale løsninger hænge sammen i 

hele serviceforløb.

”I forhold til tiden med den tidligere digitaliseringsstrategi er det  blevet 

en ny Best Practice for kommuner at samarbejde. Det er mere reglen end 

undtagelsen. Kommunerne er i perioden fra 2011-2105 blevet langt mere 

interesserede i og har arbejdet målrettet med at blive bedre til at samar-

bejde. Det gælder både for de mange fælles initiativer, som kommuner 

samarbejder om, og det gælder for de løsninger, som KOMBIT udbyder 

på alle 98 kommuners vegne. Vi har vænnet os til at samarbejde. Bl.a. 

gennem samarbejdet i KOMBIT. Kommunerne er blevet handlekraftige i 

fællesskab, end hver for sig. Og det er blevet almindeligt, at viden der er 

tilgængelig i et fællesskab, med fordel kan deles med andre,” siger kon-

torchef for Borgerbetjening og Digitalisering, Pia Færch, KL.  

Der er 29 nye projekter i den nye Fælleskommunale Digitale Handlings-

plan, som er en opfølgning på den fælleskommunale digitaliseringsstra-

tegi der blev vedtaget og udsendt i  2015. I strategien fra 2015 var der 61 

indsatser. Alle indsatser er nu med i de 29 projekter.

Der er store forventninger til at offentlig service også er digital service 

hos borgere og virksomheder. Med den nye fælleskommunale hand-

lingsplan, og regeringens, KL¬s og Danske Regioners Fællesoffentlige 

digitaliseringsstrategi med 33 initiativer, vil man søge at indfri en række 

af de mange forventninger og barren for digitalisering vil blive hævet 

betydeligt.

Brugerrejse
I den nye Fælleskommunale Handlingsplan ”Lokal og Digital” er ud-

gangspunktet, at de digitale løsninger skal skabe værdi for borgere og 

virksomheder.

Derfor er KL i gang med et initiativ om ” Sammenhængende digital 

borgerservice.” Konkret sætter KL i samarbejde med kommunerne, fokus 

Kommunerne er blevet langt mere villige og bedre til at arbejde sammen. Det er positivt, 

ifølge kontorchef for Borgerbetjening og Digitalisering, Pia Færch, KL. ”Det er blevet en ny 

Best Practice for kommuner at arbejde sammen. Det har vi vænnet os til”.
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på brugernes oplevelser, når borgere og virksomheder indgår i et service-

forløb. Her skabes den fælles kommunale tilgang til at sikre at borgerne 

bliver godt hjulpet igennem mødet med kommunen – med særlig fokus på 

sammenhængen til de digitale elementer og opbygningen af disse. Her 

flugter KL¬s initiativer fuldstændig med den Fællesoffentlige Digitalise-

ringsstrategi som regeringen, KL og Danske Regioner står bag.

”Der bliver rigtig meget fokus på implementering af brugerrejser, men 

også på effekten af løsningerne og opfølgning, når det viser sig at en 

løsning eller et forløb giver usikkerhed eller problemer for brugerne eller 

kommunerne. En anden ledetråd i den nye handlingsplan er anvendelsen 

af standarder. Målet er en decentral offentlig sektor med stor sammen-

hængskraft. Når borgere og virksomheder søger informationer eller kon-

takt med kommunerne via offentlige hjemmesider, skal vi sikre at de op-

lever sammenhæng på tværs af myndigheder. Også i det perspektiv giver 

samarbejde på tværs af forvaltninger og på tværs af kommuner rigtig god 

mening. Det er nødvendigt for, at borgerne ikke skal opleve silotænkning i 

den kommunale forvaltning og i de offentlige løsninger. ” siger Pia Færch.

Kommunerne står over store digitale muligheder og vil komme til at op-

leve store forandringer. Pia Færch finder, at det er afgørende, at topledel-

serne  involverer sig helt og fuldt i de forandringer digitaliseringer kræver. 

Både for at sikre forandringer i organisationen og kvaliteten i serviceleve-

rancer. Topledelsens involvering er også nødvendig for at sikre fokus på at 

hente gevinster. 

” Digitaliseringen lykkes ikke, hvis forvaltningerne trækker i forskelli-

ge retninger. Det er topledelsens opgave at undgå at det sker. Med den 

nye handlingsplan  skal vi sikre  ensartet tilgang til arkitektur i løsninger,  

valide data til borgerne, og vi skal sikre  gevinsterne, både de kvalitative og 

de økonomiske. Det skal gennemsyre alle projekter. Derfor er det vigtigt at 

toplederne efterspørger digitalisering med fokus på den fælles kommu-

nale standardiserede tilgang. De kommunale it-chefer har en vigtig rolle 

internt i kommunerne med at kvalificere topledelsens efterspørgsel af 

digitale serviceforløb og sikre sammenhængen,” siger Pia Færch. 

Datasikkerhed
Generelt er der stort fokus på datasikkerhed og særligt på beskyttelse af 

persondata. Når kommuner samarbejder  internet og eksternt og skaber 

sammenhængende forløb på tværs af forvaltninger og myndigheder, vil 

mængden af data, der udveksles også øges. Det sker ikke for, at kommu-

nerne skal overvåge borgerne digitalt eller snage i følsomme data, men for 

at sikre god og effektiv serivice.

”Datasikkerheden bliver et stort emne i den nye handlingsplan. Kommu-

nernes skal udnytte de digitale muligheder og samtidig sikre, at borgere og 

virksomheder fortsat kan  være trygge ved at aflevere data til det offentli-

ge. Den tillid skal kommunerne konstant arbejde på at   gøre sig fortjent til. 

Derfor etablerer vi i KL et program, der skal ruste kommunerne til de nye 

sikkerhedsudfordringer. Fokus bliver på øget sikkerhed, implementering af 

principper i ISO 27.001 og implementering af EU’s databeskyttelsesforord-

ning. Vi glæder os til at gå i gang med dette i efteråret 2016 Borgernes tillid 

til kommunerne  er  i spil og det vil være en højt prioriteret opgave at sikre 

fortsat professionel håndtering af datasikkerhed,” siger Pia Færch.  

I Økonomiaftalen for 2014 aftalte KL med den forrige regering, at der 

skulle ske en kortlægning af udbredelsen af bredbånd  og mobildæknin-

gen. Pia Færch efterlyser fortsat en kortlægning af mobildækningen. ”Den 

er afgørende, når kommunerne skal tage stilling til, hvor der er behov for at 

lave særlige indsatser for at sikre dækning,”  siger hun.

”Der er nu sat et mindre beløb af til støtte til bedre dækning i særligt 

udsatte områder, men det er ikke tilstrækkeligt til at sikre at hele landet 

får god og effektiv adgang til internettet. Det er KL’s holdning, at kommu-

nerne gerne bidrager til udviklingen på teleområdet, men det er statens 

opgave. Også at sikre finansiering af det”.

‹‹‹

Fakta: Syv fælles pejlemærker 
Handlingsplanen består af syv pejlemærker for de kommende års 

fælleskommunale arbejde med digitalisering. Pejlemærkerne vil 

medvirke til at forme, hvordan projekterne i handlingsplanen reali-

seres. 

1) Digitalisering skal understøtte, at mødet med den kommunale 

service er sammenhængende, nært og personligt. 

2) Deling af data og automatisering af processer skal skabe sam-

menhæng og ny viden.

3) Fokus på it- og datasikkerhed skal sikre, at borgere føler sig tryg-

ge og har tillid til myndighederne.

4) Øget anvendelse af den fælleskommunale rammearkitektur 

skaber sammenhæng og styrker konkurrencen på leverandør-

markedet.

5) Fokus på digitale kompetencer så alle er parate til at bruge de 

digitale muligheder.

6) Gevinster skal være i centrum i digitale projekter.

7) Samarbejder skaber handlekraft og bæredygtighed.

›››

Fakta om handlingsplanen:
Den fælleskommunale handlingsplan sætter retning for det 

fælleskommunale samarbejde om digitalisering indenfor og på 

tværs af fagområderne. Handlingsplanen har særligt fokus på 

de digitale fundamenter, som er nødvendige for at få mest ud af 

digitaliseringen. Derfor er der tværgående initiativer om sam-

menhængende digitale services, It-sikkerhed, digitale kompe-

tencer og udbredelse af den fælleskommunale rammearkitektur. 

Handlingsplanen har desuden et stærkt fokus på at understøtte 

målsætningerne på de kommunale fagområder. Derfor er der 

initiativer om bl.a. bedre affaldshåndtering, øget anvendelse af 

velfærdsteknologi, mere sammenhæng på 0-18 årsområdet for 

blot at nævne nogle enkelte initiativer. Handlingsplanen består af 

i alt 29 initiativer.

›››
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 Direktør Lars Frelle-Petersen, Digitaliseringsstyrelsen:

”Nu skal der 
ryddes op” 

”Nu skal der ryddes op”, siger direktør Lars Frelle-Petersen, Digitaliseringsstyrelsen. Manden i spidsen for 

den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi med 33 initiativer mener, at det er nødvendigt først at rydde op 

for at indfri de strategiske mål i digitaliseringsstrategien. 

Den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fra 2016-2020, som rege-

ringen, KL og Danske Regioner står bag, arbejder ud fra det princip, at bor-

gere og virksomheder kun skal aflevere data en gang. Men inden det kan 

blive til virkelighed er det, ifølge direktør Lars Frelle-Petersen, nødvendigt 

først at rydde op.   

”Den nye strategi står på skuldrene af den forrige strategi fra 2011-2015. 

Nu går vi et skridt tilbage til back-office og må erkende, at der skal være 

nogle grundlæggende ting på plads, før vi kan tage de næste skridt. Den 

offentlige sektor skal blive bedre til at udnytte data. Når borgeren eller 

virksomheden har afleveret data til en myndighed, skal de kun indtastes 

en gang. Vi skal ikke bede om de samme data igen.”

”Den offentlige sektor skal formå at dele indtastede data og vise dem til 

borgerne, når de logger på igen. Ikke kun, når de logger ind på den samme 

løsning, men på tværs af digitale løsninger. Det er utrolig komplekst. Men 

det er nødvendigt at genbruge data, og give borgere, virksomheder og de 

offentlige myndigheder åbenlyse fordele med hurtige svar. Myndighe-

der har fordel af at kunne automatisere sagsbehandlingen. Borgerne får 

hurtigere svar. Men for at nå dertil er det nødvendigt først at rydde op og få 

vores arkitektur og datamodeller til at hænge bedre sammen,” siger Lars 

Frelle-Petersen.   

Sammenhæng i brugeroplevelsen
Et andet princip i den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er at ska-

be sammenhæng i borgeres og virksomheders serviceoplevelser.  

”En anden stor ambition i den nye fællesoffentlige strategi er at skabe 

sammenhæng i brugeroplevelsen på tværs af løsninger. Når vi talte 

om bedre brugeroplevelser i den tidligere strategi handlede det om den 

enkelte løsning. Men brugerne kommer ofte i kontakt med mere end en 

løsning. Når de kommer ind til flere løsninger, hænger det ikke sammen. 

Der er steder, vi skal have rettet i vores arkitektur og i brugen af data. Det 

er et langt sejt træk at ændre på det, og det vil komme til at fylde meget i 

de kommende år,” siger Lars Frelle-Petersen.

Det er et kæmpeskifte den offentlige sektor er på vej ud i. Offentlige 

myndigheder skal levere sammenhængende brugeroplevelser og service 

til borgere og virksomheder. De skal levere service digitalt til kunder. De 

skal tænke udefra-og-ind i stedet for indefra-og-ud. Myndighederne har 

hidtil kun tænkt i egen proces og egne formularer. Det skaber ikke sam-

menhæng i services set med brugernes øjne. 

”Det er generende for borgerne og virksomhederne, når det ikke hænger 

sammen, men det er også rigtig dyrt for myndighederne at arbejde på den 

måde. Det ender med høje supportomkostninger, manuelle arbejdsgange 

og genindtastninger af data,” siger Lars Frelle-Petersen.

Nye udbud af infrastrukturløsninger
Det tredje område i den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er, at 

en række af de store digitale infrastrukturløsninger skal i udbud i de kom-

mende år. Næste generation af Digital Post, NemID, Nem Login, borger.

dk skal i udbud. I begyndelsen af næste år begynder udbuddene. Et nyt 

NemID forventes at gå i drift i 2019. 

Der er store udfordringer i sigte med disse udskiftninger. NemID har 4,4 

mio. brugere. Digital Post har 4,3 mio. brugere.

”Det er store komplekse løsninger, der skal i udbud. Der er integrationer 

til mange af de eksisterende løsninger. Vi er ydmyge over for opgaven, 

men rigtig glade for at vi netop har indgået en partnerskabsaftale med 

bankerne om at bygge næste generation NemID sammen med dem. Jeg 

tror de kan hjælpe os med at skabe en bedre og billigere løsning til borger-

ne, end hvis vi var gået alene.” siger Lars Frelle-Petersen. 

Det er som nævnt regeringen, KL og Danske Regioner, der står bag den 

n Digitalisering



Regeringen, 

KL og Danske Regioner 

har indgået aftale om den fælle-

soffentlige digitaliseringsstrategi for 

2016-2020. Strategien skal medvirke til 

at forme fremtidens digitale Danmark og 

sikre, at den offentlige sektor kan gribe ud 

efter de teknologiske muligheder for at skabe 

yderligere værdi, vækst og effektivisering, 

mens danskernes tryghed og tillid til det 

digitale samfund fastholdes.

Kilde: Digitaliseringsstyrelsen

Nu går vi et skridt tilbage til 
back-office og må erkende, at 
der skal være nogle grundlæg-
gende ting på plads, før vi kan 
tage de næste skridt. Den offent-
lige sektor skal blive bedre til at 
udnytte data. Når borgeren eller 
virksomheden har afleveret data 
til en myndighed, skal de kun 
indtastes en gang. Vi skal ikke 
bede om de samme data igen.

Lars Frelle-Petersen

nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Grundlaget for hele strategien 

er at skabe en mere overskuelig og sammenhængende offentlig sektor, 

hvor myndighederne lettere kan samarbejde om at levere god og effektiv 

service til den enkelte borger eller virksomhed med de data den offentlige 

sektor allerede har. Det betyder, at myndighederne på sikker vis kan få 

adgang til relevante data og udveksle dem på sikker vis. 

Hvis en del af de oplysninger, en borger eller virksomhed skal give til det 

offentlige for at søge om en offentlig ydelse bliver hentet automatisk, kan 

sagsbehandlingstiden skæres ned. Det drejer sig om at anvende objektive 

kriterier og genbruge relevante data fra borgere og virksomheder, så sags-

behandlingen kan automatiseres. 

Lars Frelle-Petersen bruger eksemplet om boligstøtte. Det skal undersø-

ges, om en række af de oplysninger, som borgeren skal give - udgifter til 

opvarmning, til vand og vandledningsafgift, vil kunne trækkes automatisk 

fra computersystemer. Hvis alle elementer tænkes ind som en samlet 

service, som kan digitaliseres og i højere grad automatiseres, vil det lette 

både dokumentationskravene og sagsgangene betydeligt. Dermed vil den 

borger som søger boligstøtte få en afgørelse med det samme.

Det digitale fundament
Selv om det er komplekse systemer, der skal arbejde sammen, og store 

organisatoriske og økonomiske udfordringer er Lars Frelle-Petersen ikke 

et sekund i tvivl om, at der er lys for enden af tunnelen. 

”Vi er godt på vej. Mere genbrug af data forudsætter dog, at den of-

fentlige it-arkitektur hænger endnu bedre sammen, at lovgivningen kan 

justeres, og at data er af høj kvalitet og i højere grad baseret på fælles 

standarder, så de kan genbruges.” 

”Det er helt nødvendigt, at borgernes data beskyttes, så det er trygt og 

sikkert at aflevere oplysninger til den offentlige forvaltning. Vi skal derfor 

styrke informationssikkerheden i den offentlige sektor, udbrede brugen af 

fællesoffentlige sikkerhedsstandarder og så vidt muligt tænke databe-

skyttelse ind fra starten, når vi designer og udvikler offentlige it-løsnin-

ger.”

”Det er et stort og komplekst arbejde, hvor vi først kan høste gevinsterne 

om nogle år. Ikke desto mindre er det nødvendigt, at vi styrker det digitale 

grundlag for fremtidens offentlige sektor.” 

”Det bliver også helt afgørende at de love staten laver de kommende år 

ikke kommer i modstrid med de digitale initiativer, og at vi kan få politisk 

flertal til at justere lovgivning, så vi muliggør øget genbrug af data og auto-

matisering. Vi har brug for den grundlæggende oprydning, som vi fx gør 

det med Grunddata-programmet og KOMBIT gør det med monopolsyste-

merne. Vi kommer til at bruge mange kræfter på oprydning. Få bedre styr 

på vores arkitektur, data og ikke mindst sammenspillet mellem systemer-

ne, inden vi bygger alle mulige nye ting op,” siger Lars Frelle-Petersen.  

15 års fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategier 

2001 
DIGITALT 
SAMARBEJDE 

• Digital signatur 

• Borgere kan 
sende e-mail til 
det offentlige 

• Myndigheder 
kommunikerer 
digitalt 

• NemID, 
   NemLog-in,       
   eIndkomst 

• Digital Post, 
NemSMS, 

   Borger.dk 

• Myndigheder skal 
benytte fælles it-
infrastruktur 

• NemKonto og  
eFakturering 

• Virk og 
  Sundhed.dk 

• Sikker e-mail 
mellem 
myndigheder 

2004 
EFFEKTIVE 
BETALINGER 
OG INTERN 
DIGITALISERING 

2007 
FÆLLES 
INFRASTRUKTUR 

2011 
DIGITAL 
KOMMUNIKATION 

• Digital Post 
til borgere og 
virksomheder 

• Borgere og 
virksomheder  
betjener sig selv        
på nettet 

• Udbredelse af 
   digital velfærd 

• Grunddata- 
programmet 

”
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Det er ikke et spørgsmål om den digitale tsunamibølge rammer os. Det er 

alene et spørgsmål om, hvordan Danmark som nation formår at tilpasse 

sig og udnytte de nye teknologiske muligheder til at skabe velfærd og 

velstand samtidig med, at vi bevarer den tryghed og tillid til hinanden og til 

samfundet, som er unik for Danmark. 

”Den tryghed og tillid, der er mellem borgere og det offentlige, er måske 

det største aktiv, vi har, og det skal vi passe på ikke at ødelægge, når vi 

digitaliserer. Jeg mener, vi er godt forberedt på tsunamibølgen, men det er 

afgørende, at vi udnytter den,” siger Ejvind Jørgensen.

Ejvind Jørgensen, 57, er mest kendt som manden bag den årlige 

undersøgelse IT i Praksis fra Rambøll. Men i maj måned foretog han 

et karriereskifte og gik over til leverandøren cBrain. Foruden sit job hos 

cBrain sidder han også som formand for Dansk IT¬s it-politiske udvalg, 

og Kit-Magasinet får hans indtryk af de nye digitaliseringsstrategier frem 

mod 2020.

Skarpere 
Den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi frem mod 2020 aflæser 

situationen langt skarpere end de tidligere strategier. ”Det opfatter jeg 

særdeles positivt,” siger Ejvind Jørgensen.

Der er en digital tsunamibølge på vej ind over Danmark. Og som sam-

fund er Danmark blot en lille brik i det store digitaliseringsspil. Det er 

enorme summer, der bliver investeret ude i verden og dagligt introduceres 

der nye digitale forretningsmodeller, som er på vej hertil og vil ramme os. 

Ejvind Jørgensen siger, at vi som nation vil kunne tidoble investeringerne i 

digitalisering uden at få ret meget ud af det, hvis ikke vi gør det rigtige. 

”Vi skal surfe med bølgen og udnytte digitaliseringen. Danmark har alle 

muligheder for at få noget ud af digitaliseringen. Vi skal ikke rejse os op 

mod bølgen og tro, vi kan bremse den, fordi vi ved bedst. Så bliver vi skyllet 

væk,” siger han.  

”Danmark er et lille land med en befolkning, der har stor tiltro og tillid 

til hinanden og til den offentlige sektor. Befolkningen har generelt et højt 

uddannelsesniveau. Både borgere og virksomheder har gode digitale 

kompetencer og har generelt taget de digitale teknologier til sig. Der er en 

stærk tradition for at samarbejde og finde nye og pragmatiske løsninger, 

både på tværs af det offentlige og i samspillet mellem det private og det 

offentlige.” Sådan indledes den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 

2016-2020. 

”Der er stærk tradition for at samarbejde og befolkningen har tillid til det 

offentlige, men der er også ting vi skal lære. Vi er det eneste land i verden, 

der har et e-indkomstregister. Vi har CPR, CVR og BBR. USA kigger mis-

undeligt på os. Vi er den nation i verden der har det bedste datagrundlag 

for at digitalisere vores service. Det er alene et spørgsmål om, hvor gode 

vi er til at udnytte det datagrundlag, vi allerede har. og sætte det sammen 

med de nye tiltag fra KOMBIT, UDK, Datafordeleren, som er de nye digitale 

fundamenter. Vi skal blive bedre til at udnytte data. Det skal vi lære,” siger 

Ejvind Jørgensen.  

Klargøring 
Sidst i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi står det markeret, at der 

er et større oprydningsarbejde og investeringsarbejde foran den offentlige 

sektor for at få klargjort datagrundlaget, så den offentlige sektor hænger 

bedre sammen set med brugernes øjne. Det mener Ejvind Jørgensen er 

rigtigt set, og det er modigt at markere. 

”Systemerne skal ændres. Der skal nye forretningsmodeller til, fordi den 

globale tsunamibølge river tæppet væk under en del af de eksisterende 

systemer,” siger Ejvind Jørgensen. 

Direktør Lars Frelle-Petersen, Digitaliseringsstyrelsen, uddyber dette 

side 12 i artiklen: ”Nu skal der ryddes op”.     

Ejvind Jørgensen: ”Vi er det samfund i verden, der er nået længst med 

digitaliseringen. Udefra ser det måske ikke helt sådan ud. Men vi skal ikke 

glemme, at digitaliseringen i Danmark er ”klappet” af. Det vil sige, der er 

interesseorganisationer, der er politikere, der er kommuner, der er regio-

ner, og de mødes og forhandler ting – og lander så et eller andet sted på 

midten af banen. Det er positivt. Hvis der er for meget centralisme kom-

mer det for langt væk fra borgerne – altså kunderne. Hvis der er for meget 

decentralisme bliver der for mange forskelligheder og for lidt effektivitet. 

Men der sker noget imellem de poler, og måske er det i virkeligheden det 

mest holdbare i vores digitalisering,” Ejvind Jørgensen.

Den digitale tsunamibølge rammer os. Den vil 

udfordre os som nation. Risikovilligheden til at 

tænke nyt er for lav i kommunerne. Der er for 

meget fokus på at gøre tingene rigtigt frem for 

at gøre de rigtige ting. Det siger strategidirektør 

Ejvind Jørgensen, cBrain. 

Ejvind Jørgensen: 

”Den digitale 
tsunamibølge rammer os”



Selv om han ikke længere er i Rambøll, undlader han ikke at gøre brug af 

digitaliseringens bibel IT i Praksis 2015. 

”De kommunaldirektører, der gør det bedst, er dem, som tænker i værdi 

for kunderne – altså borgere og virksomheder. I 2011 var der kun 18 pct. af 

offentlige topchefer der vægtede kundeservice højere end ressourcer. Det 

er i 2015 steget til 48 pct. Toplederne tænker ikke længere kun i effek-

tiv drift. De tænker både-og. Ved at skabe værdi for kunderne gennem 

digitalisering bliver kommunen også mere effektiv, fordi det tiltrækker 

virksomheder og øger indtægtsgrundlaget. Det er win-win,” siger Ejvind 

Jørgensen.

I det hele taget er der et skifte i den nye strategi frem mod 2020 i forhold 

til den tidligere, der udløb i 2015. Den tidligere strategi tænkte meget på 

effektivisering. Den nye strategi – tænker på sammenhæng og borgeren 

kun skal aflevere data en gang. Det er nyt og det er positivt.  

Når alle disse positive ting er sagt, er det eneste der forstyrrer verdens-

billedet for Ejvind Jørgensen, kommunernes lave risikovillighed. Datadrev-

ne kommuner vil føre nye disruptive forretningsmodeller med sig, og det 

har han svært ved at se, kommunerne tager til sig. 

Task force 
Skal Danmark være blandt de bedste lande til at udnytte digitaliseringen, 

må statsministeren stille sig i spidsen for, at de digitale muligheder bliver 

tænkt ind i lovgivningsarbejdet, lyder det fra DANSK IT, der har udgivet et 

katalog med anbefalinger til lovgivning i det digitale samfund. 

”De digitale redskaber vi råder over i dagens samfund, kan være med til 

at sikre større retssikkerhed, større gennemsigtighed, bedre borgerser-

vice og mulighed for effektiviseringer. Men det kræver, at vi får tilpasset 

lovgivningen. Ikke fordi de digitale rammer skal bestemme det politiske 

beslutningsrum, men fordi digitaliseringen giver en hel anden værdi i at 

tænke på tværs af ministerierne og i forenkling af reglerne,” siger Ejvind 

Jørgensen.

DANSK IT har det seneste år haft en 18 mands stor ekspertgruppe med 

topchefer fra det offentlige og private til at kigge på, hvad der skal til for at 

gøre lovgivningen digitaliseringsparat. 

En af nøgleanbefalingerne er, at der er behov for en helt ny og mere smi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dig tilgang til, hvordan lovgivning udvikles, og at kun statsministeren vil 

kunne sikre opbakning fra ministerier og embedsmænd til at gå nye veje. 

”Digitaliseringen giver os en enestående mulighed for at skabe en effek-

tiv offentlig sektor, hvor borgerne kan få deres afgørelser langt hurtigere, 

hvor borgerne automatisk får udbetalt de ydelser, de har ret til, og hvor det 

er meget mere gennemskueligt for den enkelte borger at forstå, hvorfor 

en afgørelse er faldet ud, som den er. Alt sammen fordi det offentlige kan 

udnytte de data om borgerne, som de i forvejen råder over, og fordi digitale 

løsninger kan sikre automatisering frem til det punkt i sagen, hvor der er 

brug for et menneskeligt skøn,” siger Ejvind Jørgensen. 

”Lovgivningen og den måde vi lovgiver på, er den største hæmsko for, at 

den offentlige sektor bliver i stand til at udnytte de fordele, som de digitale 

værktøjer giver for at sikre enklere, hurtigere og en mere gennemsigtig og 

retfærdig sagsbehandling. Derfor er det vigtigt, at statsministeren stiller 

sig i spidsen for digitaliseringsparat lovgivning og dermed sender et klart 

signal til alle ministerier om, at området har topprioritet,” slutter Ejvind 

Jørgensen. 

‹‹‹

Én samlet løsning = klart overblik 
Composio fra Tunstall 

Mød Tunstall på Digitaliseringsmessen 
– du finder os på stand A5 i hal A

tlf. 87 93 50 00
www.tunstall.dk

• En samlet løsning i jeres it-miljø 

• Klart overblik over de teknologiske 
 hjælpemidler i hjemmeplejen 

• Integration med Skype for Business 

• Rådgivning om it-arkitektur i  
 specialinstitutionerne 

• Tager højde for samspil med anden 
 teknologi i jeres kommune

Tunstall leverer teknologiske hjælpemidler og velfærdsteknologiske 
løsninger til plejecentre, sociale bosteder og lignende i din kommune.

Bosted

Hjemmepleje

På farten Jobcenter

SocialkontorSundhedscenter

Plejecenter

Integration

Elektroniske låse

Kommune

Den tryghed og tillid, 
der er mellem borgere 
og det offentlige, er 
måske det største aktiv, 
vi har, og det skal vi passe 
på ikke at ødelægge, når vi 
digitaliserer. 

Ejvind Jørgensen

”
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Fem råd om 
enterprise-
arkitektur
i nye 
digitaliserings-
strategier 

Enterprise arkitektur er vigtigt i forbindelse med digitaliseringsstrategien, 

fordi den har stort og nødvendigt fokus på data, standarder og arkitektur. 

Kernen i enterprise arkitektur er netop at tænke strategi, forretning og 

teknologi sammen, hvilket er afgørende for at realisere strategiens mål 

om en mere sammenhængende og effektiv offentlig sektor med service 

og velfærdsløsninger af høj klasse.

Her er fem gode råd og vigtige overvejelser fra et perspektiv af enterprise 

arkitektur til dem, der skal arbejde med strategiens initiativer.

Råd 1: Lyt til arkitekterne 
Når man iværksætter nye projekter og skal indarbejde nye rammebetin-

gelser, er det enterprise arkitekterne, der har overblikket og kan se følger-

ne af ændringer. Det er arkitektens fornemmeste rolle at bringe tænkning 

om sammenhænge i spil. Bl. a. ved at stille krav om at bruge standarder 

for at sikre interoperabilitet. 

Et godt redskab til at danne et overblik er en EA tjekliste (http://arki-

tekturguiden.digitaliser.dk/oio-ea-tjeklisten). Tjeklisten er udviklet af 

en enterprise arkitekt i Uddannelses- og Forskningsministeriet, som 

bruger den ved alle nye initiativer. Ud fra listen stiller han interessenter-

ne en række spørgsmål og får på den måde afdækket mange aspekter i 

arkitekturen. Arkitekten skriver derefter en rapport, som han giver til fx 

en styregruppe, procesansvarlig, it-chefen eller andre. Spørgsmålene er 

generiske og bliver allerede brugt som en national tjekliste i Digitalise-

ringsstyrelsen, men listen kan med fordel udbredes sammen med den 

nye digitaliseringsstrategi. 

Råd 2: Nogen skal tage ansvar 
Med dataudveksling på tværs af myndigheder bliver det også nødvendigt 

at kunne træffe beslutninger på tværs af organisationer. Det kan være 

beslutninger, som ”gør ondt”, når de skal implementeres. NemID er et 

eksempel på en offentlig beslutning, som blev skubbet ud, men hvor 

mange borgere faktisk havde svært ved at bruge funktionen. Derfor var 

man flere steder nødt til at bevare visse ”gamle kanaler” for at kunne 

servicere borgerne. I en sådan situation skal der være styr på, hvem der 

så skal påtage sig ansvaret for udgiften til ekstra kanaler. 

På strategisk og operationelt niveau handler it-arkitektur derfor om at 

etablere gode rammer for at føre beslutninger ud i livet og sikre en fornuf-

tig fordeling af ansvaret. Et godt eksempel er elektronisk fakturering. Her 

lavede man en simpel teknisk webløsning – de såkaldte læs-ind-løsnin-

ger - til dem, der ikke kunne implementere de dyre systemer fra dag et. 

Se fx denne løsning (https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/Digitali-

seringsstyrelsen/NemHandel¬Fakturablanket). På den måde kunne man 

Med den nye fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er 

der for alvor lagt op til, at det offentlige Danmark skal ar-

bejde med data, standarder og arkitektur. Samtidig skal 

service, sikkerhedsniveau og stabilitet i den offentlige 

it-infrastruktur højnes. Her er fem gode råd til entrepri-

searkitektur i nye digitaliseringsstrategier.
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rulle løsningen ud i det tempo, som parterne kunne håndtere. Det er en 

elegant måde at lave en dristig arkitekturløsning, hvor implementeringen 

er tænkt med og fungerer godt i situationer, hvor man erkender, at en 

total implementering vil tage alt for lang tid. 

Råd 3: Kompetenceløft bliver afgørende
I det offentlige har man længe været i gang med at hjemtage arkitektu-

ren, så SKAT fx ikke skal ringe til CSC som leverandør, når de skal lave 

ændringer i skattelovgivningen, men derimod selv har den nødvendige 

viden om systemerne. Med digitaliseringsstrategien bliver it-arkitekturen 

ikke kun udbygget. Den bliver også langt mere kompleks med dataud-

veksling på tværs af organisationer og lande. Dermed får vi et stigende 

behov for kompetencer i det offentlige. Her er det ikke kun de lokale kom-

petencer, der skal videreudvikles, der skal også rekrutteres nye kræfter, 

især fordi rigtig mange arkitekter i det offentlige enten får job i et af de 

mange konsulenthuse, der står i kø eller bliver forfremmet til CIO. 

En vej til at styrke kompetencerne er ved at uddanne. Mange steder er 

arkitekterne dem, der udvikler arkitekturen for så at overlade resten til 

nogle andre. Men med en kompleks arkitektur, er det nødvendigt, at arki-

tekterne også tager ejerskab over arkitekturen, så de kan være opmærk-

somme på, hvornår nogle ændringer fx bryder med arkitekturprincipper-

ne. Den viden sidder en it-chef, projektleder eller procesejer ikke med. 

Et eksempel på, hvordan man kan styrke kompetencerne kan vi finde hos 

kommunerne, som over de sidste par år har etableret en fælleskommunal 

rammearkitektur. I den sammenhæng har de uddannet kommunale og 

fælleskommunale arkitekter, digitaliseringsledere, forvaltningschefer og 

kontorchefer i arkitekturstyring. Det vil helt sikkert styrke arbejdet med 

digitaliseringsstrategien, hvis man også gør det på statsligt og regionalt 

niveau.

4: Privacy og sikkerhed er centralt for dataudveksling
Alle, der arbejder med data ved, at data kan havne i de forkerte hænder. 

Men når data efterhånden er blevet en del af alle medarbejderes hverdag, 

bliver det endnu mere afgørende at styre og integrere systemer, så data 

kun gives videre til de rigtige systemer, mennesker og virksomheder. 

Det kræver et skarpt fokus på informationssikkerhed i både strategisk, 

forretningsmæssig og teknisk forstand. Det vil sige, at kontorchefen, der 

forvalter data og har ejerskab over data, også skal vide alt om privacy 

og tage ejerskab for det, hvilket ikke altid er tilfældet nu. Kravet om 

sikkerhed bliver ikke mindre med den nye EU persondataforordning, hvor 

der stilles både nye og skærpede krav til myndigheder og erhvervsliv om, 

hvordan de håndterer persondata. 

Set i det lys bliver data- og informationsarkitekturen derfor helt central. 

Vi skal passe på med at opstille for mange forordninger om sikkerhed 

og privacy, hvis det betyder, at arbejdet bliver mere besværligt. Der skal 

være en balance mellem forretningsarkitekturen, som styrer det økono-

miske og organisatoriske perspektiv og den teknologiske platform, som 

afgør, hvad der er teknologisk muligt og sikkert. 

5: Den fjerde industrielle revolution 
– nødvendigt at lære af andre
Med cyber-fysiske systemer, robotter, smarte ting, sensorer, 3D-printing, 

kunstig intelligens og så videre taler man om den fjerde industrielle revo-

lution. Mange forskellige brancher og organisationer tager digitalisering 

til sig, og her kan være meget at lære. Der er meget vundet ved at lære 

af best practice, fordi det simpelthen vil kræve for mange ressourcer at 

opfinde services, løsninger og systemer fra bunden. Særligt på arki-

tektursiden er der meget inspiration og erfaring at tage fat i på tværs af 

sektorerne. 

For eksempel har finanssektoren stor erfaring i at arbejde med dataud-

veksling af fortrolig data. Det er også i den sektor, at man i stadig højere 

grad arbejder med smarte systemer og kunstig intelligens. Kommuner-

nes It-arkitekturråd har allerede etableret en erfaringsklub, men der er 

også andre muligheder for at deltage i åbne netværk og kigge uden for 

den offentlige sektor. Her findes en række netværk, åbne konferencer og 

LinkedIn-grupper, som kan bidrage med erfaringer og styrke grundlaget, 

Digitaliseringsstrategien skal stå på.

‹‹‹

Hvad er 
enterprisearkitektur? 
Enterprisearkitektur er samspillet mellem forretning, orga-

nisering og teknologi. Formålet med enterprisearkitektur 

er optimere samspillet i forhold til forretningsstrategien og 

derigennem styrke virksomhedens konkurrenceevne. 

›››
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Infrastruktur:
Teleforliget af 
1999 er udbrændt
”Det nuværende teleforlig er fra 1999, og der er bred politisk enighed om, 

at det ikke længere står mål med virkeligheden,” siger Dansk Energis bran-

chechef for telepolitik Thomas Woldiderich.  

Når Teleforliget af 1999 ikke er tidssvarende skyldes det ikke mindst, at 

investeringerne de seneste syv år er faldet og faldet. Teleinvesteringerne er 

faldet med over en tredjedel viser Energistyrelsens økonomiske nøgletal. 

”Vores opfordring er, at investeringsdagsordenen for den digitale infra-

struktur tænkes ind i regeringens 2025-plan, så der bliver sat nogle lang-

sigtede mål og rammer for et Danmark som en digital vindernation, der kan 

arbejdes hen imod,” siger Thomas Woldiderich.

Regeringens 2025-plan er tiltænkt at komme til efteråret
”Der skal investeres milliarder i at udrulle en digital infrastruktur i verdens-

klasse som gavner borgere og virksomheder rundt om i alle landets kom-

muner og derfor er det vigtigt at få sikret, at de investeringer som lægges 

af energi- og telebranchen rækker så langt som muligt ud i landskabet.”

Dansk Energis branchechef for telepolitik Thomas Woldiderich mener, at 

dansk telepolitik skal sigte længere frem end den gør i dag. 

”I regeringens 2020 plan hedder det, at alle skal have adgang til 100 Mbit/s 

ned og 30 Mbit/s op. Det er ikke nok kun at have ”adgang til”. Vi synes det 

er mere interessant at fokusere på, hvor mange der rent faktisk efterspør-

ger og bruger de hurtige forbindelser. Det er brugen af det hurtige bred-

bånd, der skaber værdi for samfundet og ikke kun at have adgang til det.”

”Efter vores opfattelse skal kommunerne og den offentlige sektor spille en 

stor rolle i fremtidens telepolitik. De er afgørende for den efterspørgsel, 

som kan få rullet hurtigt bredbånd ud via fiber og de sidder med nøglen til 

at fjerne en række barrierer på vejen. Og hvis vi alligevel forsyner en offent-

lig institution eller forsyningsvirksomhed med fiber, er det afgørende, at 

lokale beboere og virksomheder kommer med,” siger Thomas Woldiderich.  

‹‹‹
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Dansk Energi: 
Det koster 8 mia. kr.at sikre alle 
adgang til digital infrastruktur 

Regeringen har hen over sommeren åbnet bredbåndspuljen på 200 mio. 

kr. til at sikre bedre bredbånd i områder med dårlige internethastighe-

der. Men det er en lappeløsning, som kun i meget begrænset omfang vil 

hjælpe få tusinde ejendomme med ondt i internettet. Det er selvfølgelig et 

prisværdigt initiativ, men det rækker ikke.

”Bredbåndspuljen er målrettet de områder, hvor markedet ikke kan 

klare det alene,” siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian 

Lilleholt (V). 

Dansk Energi sætter i en ny analyse et andet prisskilt på. Her fremgår 

det, at regningen for at give alle ejendomme der i dag ikke har hurtigt 

bredbånd eller adgang til fibernet vil koste 8 mia. kr. Men hvis 95 pct. af 

ejendommene skal have hurtigt bredbånd vil regningen være nede på 

3,5 mia. kr. Det er de yderste fem pct. af ejendommene, der vil koste over 

halvdelen af de samlede omkostninger på grund af graveudgifterne.  

Beregningerne viser, hvad det vil koste at grave fibernettet hen til 

forbrugeres og virksomheders postkasser. Ledninger og udstyr på selve 

matriklen og inden i bygninger er ikke medregnet.

”Vi har for første gang fået sat et prismærke på, hvad det vil koste at 

opgradere hele landet med digital infrastruktur i verdensklasse og man 

skal huske på, at det her er det private investeringsbehov vi taler om. Ved 

at få sat kroner og øre på vil vi gerne kickstarte en investeringsdagsorden 

som der virkelig er behov for,” siger Thomas Woldiderich, branchechef for 

telepolitik i Dansk Energi.

I forvejen er der godt gang i udbygningen af bredbånd, men ifølge Dansk 

Energi er hastighederne ulige fordelt. 

Landkommuner opfatter hurtigt bredbånd 
som meget vigtigt
For kommunerne er den digitale infrastruktur - både bredbånd og mobil-

dækning - helt afgørende forudsætninger for at levere digitale ydelser til 

borgere og for at tiltrække virksomheder og bosætning. 

Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen, Kalundborg Kommune sagde 

sidste år i Kit-Magasinet: ”Den digitale infrastruktur er både nødvendig for 

at reducere udgifterne og for at øge indtægtsgrundlaget. Derfor handler 

mobildækning og hurtige bredbåndsforbindelser om vores fremtidige 

eksistensgrundlag”.

I en undersøgelse som Landdistrikternes Fællesråd  har lavet i samar-

bejde med Dansk Energi svarer to ud af tre kommuner ”meget vigtigt” til, 

hvilken betydning hurtigt bredbånd har for at fastholde borgere i de tyndt 

befolkede områder i kommunen. 30 pct. finder det ”vigtigt”. Det giver godt 

og vel 97 pct. 

Når de samme kommuner bliver spurgt om, hvilken betydning hurtigt 

bredbånd har for at tiltrække nye borgere til de tyndt befolkede områder, 

så svarer 76,9 pct. ”meget vigtigt” og 23,1 pct. svarer ”vigtigt”. Så det er 

fuldt hus.

De samme tendenser viser sig, når kommunerne  

bliver spurgt om, hvor vigtigt hurtigt bredbånd er  

for at fastholde virksomheder. 76,9 pct. svarer  

”meget vigtigt” og 23,1 pct. svarer ”vigtigt”.   

Når spørgsmålet går på at tiltrække nye virksomheder  

svarer 86,8 pct. ”meget vigtigt”, mens 13,2 pct.  

svarer ”vigtigt”.  

Bredbåndsstrategier vigtige for investeringer
Thomas Woldiderich er godt tilfreds med undersøgelsens resultater.

 ”Vi vil opfordre kommunerne til at lave bredbåndsstrategier, hvor de fo-

kuserer på at få fremmet mulighederne for udrulning af bedre bredbånd,” 

siger han.

Woldiderich siger, at god adgang til højhastighedsbredbånd har stor be-

tydning for bosætningen og erhvervsudviklingen. Han opfordrer kommu-

nerne til at arbejde sammen og gå i dialog med branchen.

”I både Nordjylland og på Sjælland har vi samarbejdet med kommunerne 

om at lave fælles gravepolitikker for bredbånd, og kommunerne forsøger 

dermed at fjerne barrierer som står i vejen for de private investeringer i 

udrulning af bredbånd. Vi ser gerne, at resten af landets kommuner følger 

trop og her kan erfaringerne fra de andre landsdele bestemt være brugba-

re,” siger han. 

‹‹‹

 

En analyse fra Dansk Energi, som er gennemført af Netplan, viser, at 

det vil koste 8 mia. kr. at få hurtigt bredbånd ud til alle husstande som 

i dag ikke har adgang til enten fibernet eller kabel-tv-net. Der er meget 

langt mellem regeringens bredbåndspulje på 200 mio. kr. og så de 

reelle udgifter til et fuldt udbygget fibernet. 

Vi har for første gang fået sat et pris-
mærke på, hvad det vil koste at opgra-
dere hele landet med digital infrastruk-
tur i verdensklasse og man skal huske 
på, at det her er det private investe-
ringsbehov vi taler om. Ved at få sat 
kroner og øre på vil vi gerne kickstarte 
en investeringsdagsorden som der vir-
kelig er behov for.
Thomas Woldiderich.

”



Disse 39 kommuner har deltaget i undersøgelsen

Stevns Kommune, Varde Kommune, Sønderborg Kommune, Haderslev Kommune, Ærø Kommune, Næstved Kommune, Skive Kommune, Slagelse 

Kommune, Skanderborg Kommune, Kerteminde Kommune, Silkeborg Kommune, Samsø Kommune, Herning Kommune, Odsherred Kommune, Bil-

lund Kommune, Aabenraa Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Nyborg Kommune, Randers Kommune, Svendborg Kommune, Odder Kommu-

ne, Aalborg Kommune, Ringsted Kommune, Faxe Kommune, Middelfart Kommune, Guldborgsund Kommune, Frederikshavn Kommune, Jammerbugt 

Kommune, Hedensted kommune, Vejle Kommune, Lemvig Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Nordfyns Kommune, Lolland Kommune, Hjørring 

Kommune, Horsens Kommune, Vejen Kommune, Thisted Kommune og Assens Kommune.

›››
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Teleinvesteringer faldet med en 
tredjedel på syv år

Teleinvesteringerne i Danmark er støt faldende, og det er et problem, 

ifølge TDC.

”Digitaliseringen giver god mening. Men den når ikke i mål, hvis 

ikke der investeres i digital infrastruktur. Det ærgrer mig, at det ikke 

bliver gjort mere attraktivt for teleleverandørerne at investere i digital 

infrastruktur, da det er en forudsætning for digitaliseringen,” siger 

vicedirektør Kathrine Forsberg, TDC Erhverv.

Siden 2008 og frem til og med 2014 er tele- og internetselskabernes 

investeringer i Danmark i mobilmaster, internetkabler og anden digi-

tal infrastruktur faldet med mere end en tredjedel. Erhvervsstyrelsens 

økonomiske nøgletal for telebranchen viser, at både omsætning og 

indtjening for teleselskaberne falder. Det er en ond cirkel.

Netop de faldende investeringer i den digitale infrastruktur var et 

vigtigt tema på de teledrøftelser energi- forsynings- og klimaminister 

Lars Chr. Lilleholt (V) havde indkaldt til før sommerferien. 

”Man bliver ikke belønnet for at investere i digital infrastruktur,” si-

ger Kathrine Forsberg, der fortæller, at TDC har investeret 3,5 mia. kr. 

om året i hele perioden mellem 2008 og 2014. I 2014 var de samlede 

investeringer 6,3 mia. kr. og da TDC investerede 3,5 mia. kr. – svarer 

det til, at TDC tegner sig for over 55 pct. af investeringerne. 

Beskæftigelsen i branchen er ligeledes gået baglæns. Fra 17.244 i 

2008 til 12.950 i 2014. Et fald i arbejdspladser på 25 pct. over syv år. 

”Det er helt klart et problem. Når vi kigger ind i branchen selv, er 

det rammevilkårene der ikke er attraktive nok. Det skal gøres mere 

attraktivt at investere i digital infrastruktur, og det skal fortsat være 

markedet, der skal foretage investeringerne,” siger Kathrine Forsberg. 

TDC ønsker bedre rammevilkår ved kortere afskrivning på it-udstyr 

og infrastruktur. 

Erhvervsdirektør Kathrine Forsberg TDC synes godt om regeringens 

bredbåndspulje på 200 mio. kr. men siger også, at det ikke er offent-

lige penge, der skal sikre den digitale infrastruktur. Det er markedets 

opgave. Hun erkender også, at markedskræfterne ikke når langt nok 

ud og at der er kommuner og områder, der står med massive udfor-

dringer. Og hun tilføjer at bredbåndspuljen ”kan nå et vist stykke i 

afgrænsede områder”.

Landdistriktsinitiativet
TDC har iværksat landdistriktsinitiativet for at hjælpe de områder i 

Danmark, hvor markedskræfterne ikke af sig selv finder vej. Internt 

i TDC kaldes initiativet i landdistrikter for Hjarnø modellen – med 

henvisning til, at Hjarnø i Horsens Fjord var det første område, der fik 

nytte af landdistriktsinitiativet.

Der er to betingelser, som skal være opfyldt. Der skal være mindst 

50 ejendomme, og der må maksimalt være 500 meter mellem disse 

ejendomme. Når begge betingelser er opfyldt kommer TDC ud og 

sætter udstyr op der øger hastigheden på internet. TDC har i 2016 rul-

let bredbånd ud i otte områder. Bl. a. Alrø i Horsens Fjord, Ålsrode ved 

Grenå, Gjerrild Nordstrand på Norddjursland og Gravlev Syddjursland.

Ifølge Kathrine Forsberg er der 30 projekter i støbeskeen.

”Det er vigtigt at forstå, at vi kigger på det fra sag til sag. Det er ikke 

en løsning, som passer til alle områder. Nogle gange er det fastnet 

bredbånd andre gange er det mobilt bredbånd, som kan få de fjernest 

beliggende ejendomme med. Vi foretager en vurdering fra gang til 

gang. Men de projekter, vi allerede har gennemført har givet os positi-

ve erfaringer, og derfor har vi nu 30 projekter i støbeskeen.” 

Kathrine Forsberg tilføjer, at landdistriktsinitiativet isoleret set ikke 

er en god forretning for TDC.

‹‹‹

Vicedirektør Kathrine Forsberg, TDC Erhverv, efterlyser bedre rammebetingelser for teleselskaber-

ne efter at Erhvervsstyrelsens økonomiske nøgletal for danske teleinvesteringer viser et fald i fra 

9,5 mia. kr. i 2008 til 6,3 mia. kr. i 2014.  Det svarer til et fald på 34 pct. over syv år.

Digitaliseringen giver god mening. Men den når 
ikke i mål, hvis ikke der investeres i digital infra-
struktur. Det ærgrer mig, at det ikke bliver gjort 
mere attraktivt for teleleverandørerne at investe-
re i digital infrastruktur, da det er en forudsæt-
ning for digitaliseringen. 

Kathrine Forsberg

”
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KMD outsourcer 
it-driften  af sit eget 
computercenter

Omsætningen på KMD¬s mainframes vurderes af VP for Operations, 

Frank Olesen, KMD, til at falde med 30 pct. over de næste tre år. Derfor 

er KMD i gang med at gennemføre en teknologisk, organisatorisk og 

kompetencemæssig transformation frem mod 2020 for at være klar 

til at kunne levere dataservices på nye teknologiske platforme, der i 

højere og højere grad efterspørges af kunderne. 

Driften af servere og netværk får indiske Tech Mahindra ansvaret for 

og driften af mainframes er outsourcet til IBM.   

I juni måned startede KMD’s samarbejde med IBM om at overtage 

driften af KMD¬s egne mainframes – inklusive diskkapacitet, software 

og medarbejdere. 

Det er et langvarigt ægteskab mellem IBM og KMD, der nu går ind i 

en ny epoke. Da KMD tilbage i 70¬erne købte firmaets første mainfra-

mes af IBM, var det it-branchens flagskib. Det var computernes svar 

på Mercedes. Det var de dyreste sælgere hos leverandørerne, der solg-

te mainframes. Og de programmører og driftsfolk hos kunderne var 

de bedst betalte it-folk. Banker, forsikringsselskaber, Mærsk og Novo 

købte alle denne type centrale computere til at afvikle deres it-drift på.   

Selv om markedet for mainframes nu bevæger sig baglæns i tekno-

logisk og økonomisk betydning, er der den dag i dag knapt 45 år efter 

deres storhedstid, stadigvæk utrolige mængder af data og millioner 

og atter millioner af transaktioner der hver eneste time afvikles på 

mainframes. 

Frem mod 2020 er det bare ikke længere en del af KMD¬s kernefor-

retning at køre drift af mainframes. Det er stadig afgørende for KMD 

at levere sikker drift til kunderne. Det sker bare på nye, opdaterede 

platforme i samarbejde med globale aktører. Det er opbygningen af de 

nye platforme og udvikling af systemer og services, som KMD har sat i 

gang med sin transformation.     

Selv om KMD efter danske forhold er en stor it-virksomhed med mere 

end 5 mia. kr. i omsætning, gør Frank Olesen, der selv har en fortid i 

IBM, TDC og ATP, opmærksom på, at KMD i et internationalt perspek-

tiv blot er en mindre it-virksomhed.

”På mainframeområdet er vi i international sammenhæng en meget 

lille brik. Vi har analyseret situationen og erkendt at have en del med-

arbejdere, der er oppe i årene og kan være på vej på pension. De unge 

softwarefolk, som kommer ind i virksomheden for at blive lært op i vo-

res mainframemiljø, søger nye udfordringer efter at have arbejdet hos 

os i 18 til 24 måneder. Det er svært for os at bevare et fagligt udfordren-

de miljø på det felt. Derfor er der heller ingen tvivl om, at det er en rigtig 

KMD investerer i samarbejde med globale aktører et trecifret millionbeløb for at bygge Nordens største 

managed cloud. KMD beholder data, service og kundekontakter, mens de outsourcer hele den tekniske 

it-drift af mainframes, servere og netværk. Dermed outsourcer KMD driften af sit eget datacenter.
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god aftale, vi har indgået med IBM, som er den 

bedste globale samarbejdspartner på mainframe-

området,” siger Frank Olesen.  

KMD vil i tider med faldende transaktions-

mængde og omsætning på mainframes se frem 

til, at virksomhedens udgifter til mainframes vil 

komme til at ligge for højt i forhold til indtægterne. 

Rentabel drift af mainframes handler om volumen. 

I takt med at omsætningen vurderes at falde med 

30 pct. over de næste tre år, kunne KMD risikere, 

at mainframeområdet inden for få år ville blive 

tabsgivende. 

”Derfor er det positivt for os, at vi har kunnet 

indgå en driftsaftale med IBM, hvor vores omkost-

ninger ligger på et stabilt niveau. Og det er positivt, 

at de ansatte i KMD bliver en del af et internatio-

nalt fagligt miljø i IBM. Og det er positivt, at vi får 

den helt nye Z13 mainframeserie installeret,” siger 

Frank Olesen.

Det er en rejse
For to år siden gennemførte KMD en undersøgelse 

blandt sine kunder og medarbejdere.

Frank Olesen, KMD: ”Kunderne fortalte os, at de 

var trygge. Sikker drift. Det er rigtig godt. Men de 

fortalte også, at vores platforme inden for en række 

områder var umoderne og at nogle af vores ydelser 

var for dyre. Det er mindre godt. Vi står over for, at 

alle services, udviklings- og driftsopgaver er kon-

kurrenceudsat på det offentlige it-marked. Derfor 

har vi igangsat denne transformation for at kunne 

være mere moderne og frem for alt mere konkur-

rencedygtige – også set i international sammen-

hæng,” siger han.  

Det er en rejse, virksomheden begiver sig ud på. 

Og det er bestemt ikke en badeferie. 

”Inden vi gik i gang med transformationen, 

spurgte vi os selv,  Hvor gode er vi egentlig til at 

drive mainframes? Og er det drift af mainframes, 

vi skal leve af i fremtiden? Hvor gode vil vi være til 

at modernisere hele vores netværk og infrastruktur 

og bygge et nyt datacenter med 10.000 servere? 

Svarene på de spørgsmål har ført til, at vi har 

allieret os med globale samarbejdspartnere – for 

at skabe en internationalt infrastruktur, der gør os 

klar til at levere konkurrencedygtige infrastruktur-

drift-services,” siger Frank Olesen.  

Tech Mahindra er en indisk virksomhed med over 

100.000 ansatte. De har kompetencer, ressourcer 

og volumen, som KMD ikke er i nærheden af.  

Den korte version er, at KMD omlægger hele sin 

it-drift, og at de gør det i et meget tættere samar-

bejde med globale aktører, end de traditionelt har 

gjort. KMD vil gerne opdatere hele driftsmiljøet og 

gå i gang med at bygge nordens største Managed 

Cloud. Den nye cloud-platform skal fungere for de 

fleste interne services og for den software, KMD 

driver for kunderne. 

Omlægningen er startet i efteråret og i dag er 

3000 fysiske og virtuelle servere flyttet over på den 

nye platform. Der tilføjes mere end 250 servere 

hver måned. Planen er at være færdig senest med 

Inden vi gik i gang med 
transformationen, spurgte 
vi os selv,  Hvor gode er vi 
egentlig til at drive main-
frames? Og er det drift af 
mainframes, vi skal leve af 
i fremtiden? 

Frank Olesen

”
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udgangen af 2017, hvor KMD Clouden planlægges 

at have 10.000 servere. Det bliver modulært op-

bygget så både KMD og kunderne kan opgradere 

og skalere kapaciteten. 

KMD opbygger centeret i samarbejde med 

teknologipartnere som Cisco og Hitachi. Cisco har 

haft et udviklingsteam fra Californien udstatio-

neret som har ”gennemtestet og gennemtæsket” 

infrastrukturen, ifølge Frank Olesen. 

Medfinansiering
Et skifte sker også på finansieringen. KMD er 

ikke alene om den trecifrede mio. investering. 

Det sker sammen med Tech Mahindra, som har 

overtaget selve driftsopgaven. Dermed er det Tech 

Mahindra og IBM der ejer hardwaren, mens KMD 

ejer software og data på maskiner og netværk. 

Aftalerne minder om leasing, hvor Tech 

Mahindra og IBM ejer hardwaren, som KMD lea-

ser af leverandørerne. 

 Både kontrakten om outsourcing af opbyg-

ningen af den nye sky i det decentrale miljø til 

Tech Mahindra og outsourcing af mainframedrif-

ten til IBM har betydet, at 128 KMD-ansatte har 

fået ny arbejdsgiver. Og det indiske firma har som 

led i kontrakten stiftet et dansk selskab, der ligger 

i nærheden af KMD. 

”KMD har både outsourcet opgaven med at 

installere og opbygge servere og infrastruktur. 

Samtidig har overtaget Tech Mahindra driftsopga-

ven” siger Frank Olesen.

Så KMD har outsourcet it-driften. Det, der har 

været en del af virksomhedens kerneforretning, 

siden firmaet blev etableret i 1972. KMD går nu ind 

og tager serviceforretningen – firmaets fremti-

dige levebrød – og sælger it-drift sammen med 

services. 

Alle maskiner og netværk og data kommer til at 

ligge på firmaets adresse i Ballerup. Derfor bruger 

KMD ordet Managed Cloud om sin nye infrastruk-

tur.

Servicearkitektur
For to år siden indgik KMD en udviklingskontrakt 

med Digitaliseringsstyrelsen om Datafordeleren. 

Datafordeleren skal sikre grunddata til offentlige 

og private it-systemer. Den er gået i drift i dette 

forår.

Den servicearkitektur, som KMD har leveret 

til Digitaliseringsstyrelsen bliver kernen i de 

infrastrukturplatforme som KMD bygger i den 

nye Cloud. Det er en softwarestyret infrastruktur, 

som også kræver mindre personale at drive og 

vedligeholde. 

”Vi investerer i at fremtidssikre vores infrastruk-

turplatforme, så kunderne oplever bedre service 

og vil kunne skalere og tage nye services i brug,” 

siger Frank Olesen.  

Udover opbygning af Clouden og de tilhørende 

outsourcingkontrakter, er KMD også i gang med 

en ny softwareplatform. KMD¬s økonomisystem 

Opus bygger på SAP. Samarbejdet med SAP 

fortsætter, hvor den nye platform hedder SAP 

Hana. KMD oplyser, at København Kommune 

har investeret i en nyt økonomisystem og den 

udviklingsopgave har KMD vundet. Og det bygger 

på SAP Hana.

‹‹‹

En del af KMD´s gamle kernefor-

retning – sikker it-drift – bliver 

outsourcet og omfatter maski-

ner, software, netværk og infra-

struktur. Til gengæld beholder 

KMD kunderne, dataovervågning 

og serviceaftaler. Derfor kalder 

KMD den nye infrastruktur for en 

managed cloud. 

I øjeblikket er KMD i gang med 

at flytte 10.000 servere op i sin 

egen sky. Flytningen af servere 

og transformation af appli-

kationer og data sørger Tech 

Mahindra for. Det indiske firma 

er en meget vigtig brik i KMD´s 

transformation. Der er indtil 

videre flyttet 3000 servere, og 

de tilføjer cirka 250 servere om 

måneden. Det formodes at flyt-

ningen af de decentrale servere 

og konverteringen af data er 

med på den nye platform ved 

udgangen af 2017.

En af ambitionerne er, at der 

kun skal være én sky i KMD’s 

nye setup for it-drift. Tidligere 

har KMD blandt andet opbyg-

get en Microsoft- sky og havde 

flere generationer af forskellige 

cloud-lignende tjenester.

KMD er også endt med ikke selv 

at eje og vedligeholde hard-

waren, selvom den står i KMD’s 

maskinstuer. 

Netværket er baseret på 40 

Gbit/s med et backbone svaren-

de til 640 Gbit/s, så er det ikke 

muligt at få en enkelt internet-

linje på mere end 10 Gbit/s. 

Derfor vil det være nødvendigt 

med flere linjer, når kapaciteten i 

skyen begynder at blive udnyttet.
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”Kommunerne når rigtig langt 
med ny databeskyttelsesforord-
ning ved at have styr på de 
gældende regler”

Der er stadig uvished om, hvordan EU’s ny persondataforordning helt 

præcist bliver implementeret. Men nu ved kommunerne i det mindste, 

hvornår persondataforordningen kommer til at gælde fra – nemlig den 

25. maj 2018 – og chefkonsulent Pernille Jørgensen, KL, siger, at kom-

munerne når et godt stykke ad vejen ved at have styr på de nugælden-

de regler om beskyttelse af persondata. 

”Kommunerne står godt rustet til EU¬s nye databeskyttelsesforord-

ning, hvis de følger de nugældende regler i persondataloven og i sik-

kerhedsbekendtgørelsen til punkt og prikke. Op til 70 pct. af arbejdet 

med EU’s nye databeskyttelsesforordning vil være gjort ved at have 

styr på de nugældende regler. Så det er en rigtig god idé at få fulgt op 

på, om man følger reglerne om fx autorisationer, databehandler afta-

ler og interne sikkerhedsregler,” remser Pernille Jørgensen op.

KL sendte i juni måned et brev ud til kommunaldirektørerne i landets 

kommuner. Her understregede KL, at datasikkerhed er – og vil være 

– et overordentligt vigtigt tema for kommunerne i de kommende år. 

Implementeringen af de nye regler kan dog ikke gå i gang med det 

samme, da der udestår afklaring af de nye reglers konsekvenser for 

kommunerne.

Justitsministeriets stormøder
I slutningen af juni indkaldte Justitsministeriet til det første af en 

række stormøder om EU’s databeskyttelsesforordning. Formålet med 

mødet var at orientere om det projektarbejde, der netop er igangsat 

med analyse af forordningens bestemmelser, herunder forordningens 

rammer for nationale særregler og en analyse af gældende dansk 

lovgivning.

Justitsministeriet fortalte, at arbejdet er sat i gang sammen med 

Datatilsynet, Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. 

50 steder med nationale særregler
Det kom frem på mødet, at der er over 50 steder i forordningen, hvor 

der er rum for at indføre nationale særregler. 

Det er planen, at projektarbejdets analyser, anbefalinger og udkast 

Hvis kommunerne har styr på de gældende regler i persondataloven og i sikkerhedsbekendtgørelsen, 

står de godt rustet til den kommende EU-databeskyttelsesforordning, der er gældende fra 25. maj 

2018. Det siger chefkonsulent Pernille Jørgensen, KL. 

KL: 
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til lovgivningsmæssige tilpasninger skal være afsluttet senest i første 

kvartal 2017, så der i oktober 2017 kan fremsættes de nødvendige lovfor-

slag i Folketinget.

KL deltager i arbejdet med at se på forordningens konsekvenser for 

dansk lovgivning og vil snarest etablere en kommunal referencegruppe, 

som skal sikre, at kommunernes spørgsmål til forordningen bliver belyst.

”Selvom databeskyttelsesforordningen er vedtaget, efterlader den sta-

dig rum for national lovgivning. Der er en lang række emner, der drøftes. 

Når fx den gældende persondatalov ophæves, vil vi få en ny, national 

persondatalov ved siden af databeskyttelsesforordningen. Den nye lov vil 

bl.a. skulle tage stilling til, om offentlige myndigheder skal kunne idøm-

mes bøder ved overtrædelser af databeskyttelsesforordningen,” siger 

Pernille Jørgensen.

De tilkendegivelser, Kit-Magasinet har fået fra kilder på området, peger 

på, at det er forventningen, at der vedtages en national særlovgivning 

på dette område. Sådan at offentlige myndigheder formentlig vil gå fri af 

bødekravet. 

Pernille Jørgensen ser andre positive takter i forordningen.” Forordnin-

gen – som ellers på 

mange måder ligner de 

regler, vi har i dag – afspejler 

som noget nyt en risikobaseret 

tilgang til sikkerhed. Altså, at de sikkerhedstiltag, 

man sætter i værk, afspejler den reelle datasikkerhedsrisiko. I en verden 

hvor kommunerne kan købe sig fattige i sikkerhed, er dette den rigtige 

tilgang til sikkerhedsarbejdet”,” siger Pernille Jørgensen.  

I KL er man i færd med at sætte flere indsatser om implementering af 

forordningen i gang, der skal sikre, at kommunerne kommer i mål i forhold 

til at kende og anvende de nye regler, når forordningen får virkning. Fokus 

vil være på at øge awareness hos kommunale medarbejdere i forhold til 

databeskyttelse og sikkerhed. Dette vil ske via både kampagner, netværk 

og undervisning. 

Og der vil blive set på, hvordan kommunerne kan bruge ISO 27.001-stan-

darden til at implementere kravene i databeskyttelsesforordningen.

‹‹‹

Kommunerne står godt rustet til EU´s nye databeskyttelses-
forordning, hvis de følger de nugældende regler i persondata-
loven og i sikkerhedsbekendtgørelsen til punkt og prikke. Op 
til 70 pct. af arbejdet med EU´s nye databeskyttelsesforord-
ning vil være gjort ved at have styr på de nugældende regler.

Pernille Jørgensen

” Ny portal 
om persondata-

forordningen
Desuden vil der blive etableret en ny portal, hvor 

nyeste viden i Justitsministeriet om forordningen, 

vil blive formidlet til kommunerne.Det er tanken, at 

portalen både skal være kommunernes indgang til at 

få svar på spørgsmål om forståelsen af forordnin-

gen samt stille konkrete værktøjer til rådighed, fx 

udkast til databehandleraftaler.
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n Tilsyn

Når Datatilsynet 
kommer på inspektion

Datatilsynet har over en periode foretaget et 

antal inspektioner hos kommuner og regioner. 

I artiklen beskriver vi syv af de typiske kri-

tikpunkter, Datatilsynet er kommet med ved 

sådanne inspektioner. 

» 1 
Manglende databehandleraftaler og 
utilstrækkelig kontrol af sikkerhe-
den hos databehandleren
Hvis en dataansvarlig overlader behandlingen 

af personoplysninger til en ekstern, skal den 

dataansvarlige indgå en skriftlig aftale med 

databehandleren. Aftalen skal overholde kra-

vene i persondatalovens §42. Den dataansvar-

lige har endvidere pligt til løbende at kontrolle-

re sikkerhedsniveauet.

Datatilsynet har ved flere inspektioner 

påpeget, at kravene om databehandleraftale 

og kontrol af databehandleren ikke har været 

overholdt.

Persondataforordningen, der finder anven-

delse fra den 25. maj 2018, skærper i øvrigt 

kravene til databehandleraftalers omfang og 

indhold markant.

» 2
Manglende ajourføring og årlig 
gennemgang af supplerende sikker-
hedsregler
Datatilsynet har også kritiseret manglende 

ajourføring og årlig gennemgang af sikker-

hedsregler. Dataansvarlige myndigheder skal 

efter sikkerhedsbekendtgørelsens §5 fast-

sætte interne sikkerhedsregler, som supplerer 

persondataloven og sikkerhedsbekendtgø-

relsens regler. De konkrete, interne sikker-

hedsregler har kun værdi, hvis de er aktuelle 

og afspejler myndighedens faktiske forhold. 

Derfor skal det årligt kontrolleres, at de interne 

sikkerhedsregler er ajourført.

» 3 
Mangelfuld tilrettelæggelse og 
kontrol af autorisationer.
Offentligt ansatte må kun behandle person-

oplysninger, som de er autoriserede til at be-

handle. Den enkelte autorisation må kun give 

ret til at behandle oplysninger, der er relevante 

og nødvendige for medarbejderens arbejde.

Derfor skal offentlige myndigheder have 

autorisationsordninger og it-systemer med 

adgangskontrol, der kun giver adgang til 

oplysningerne i systemet efter autorisation. 

Autorisationer skal inddrages, når de ikke læn-

gere er nødvendige, og skal derfor ajourføres 

og kontrolleres mindst én gang hvert halve år.

Datatilsynet har ved flere inspektioner 

påpeget manglende overholdelse af kravene til 

tilrettelæggelse og kontrol af autorisationer

» 4
Manglende logning
Efter sikkerhedsbekendtgørelsens §19 skal 

den dataansvarlige sørge for, at it-systemer-

ne logger enhver behandling i it-systemer af 

følsomme personoplysninger. Loggen skal 

registrere oplysninger, der gør det muligt at 

rekonstruere søgning og brug af oplysninger. 

Datatilsynet har over en periode foretaget et antal inspektioner hos kommuner og regioner. I artiklen 

beskriver vi syv af de typiske kritikpunkter, Datatilsynet er kommet med ved sådanne inspektioner. 



Danske IT-Advokater er en 

brancheorganisation for certi-

ficerede IT-advokater i Danmark, 

der i væsentligt omfang beskæftiger 

sig med it og telecom. Kit-Magasinet 

og Danske IT-advokater samar-

bejder redaktionelt om faglige 

relevante emner. 

Ved inspektioner har manglende logning i 

henhold til sikkerhedsbekendtgørelsens krav 

været et hyppigt kritikpunkt.

» 5 
Manglende stikprøvekontrol af log-
ningspligtige it-systemer i borger-
service
Ved flere inspektioner har Datatilsynet 

kritiseret, at kommunale borgerservicecen-

tre ikke har foretaget stikprøvekontroller 

af autoriserede medarbejderes logninger i 

logningspligtige it-systemer. Kontrollen skal 

foretages på myndighedens initiativ og altid 

i skiftende intervaller. Pligten fremgår ikke 

direkte af sikkerhedsbekendtgørelsen, men er 

af Datatilsynet lagt til grund som en nødvendig 

kontrolprocedure. 

» 6
Manglende anmeldelse til 
Datatilsynet
Ved behanding af fortrolige oplysninger skal 

der typisk ske anmeldelse til Datatilsynet, 

inden behandlingen foretages. Bemærk, at 

anmeldelser skal opdateres, eksempelvis med 

oplysninger om nye databehandlere m.v.

» 7
Manglende opfølgning på afviste 
adgangsforsøg
Datatilsynet har også kritiseret en enkelt 

kommune og en region for manglende opfølg-

ning på afviste adgangsforsøg i henhold til 

sikkerhedsbekendtgørelsens ¬§18. Datatilsynet 

udtalte, at et it-system bør lukke efter 3-5 

afviste adgangsforsøg.

/  Af certificeret IT-advokat Mads Nygaard Madsen og advokat Charlotte Kunckel, Horten
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/  Af Flemming Kjærsdam n Digitalisering

Datasikkerheden i den digitale 
folkeskole rykkes 
op i en højere 
klasse 

Samarbejdsplatformen stiller nogle udfordringer til datasikkerhed, som 

skal løses på en fremtidssikret måde, og det er årsagen til, at KOMBIT må 

udskyde tidspunktet for, hvornår løsningen sættes i drift. 

Tidligere var planen at Samarbejdsplatformen skulle tages i brug i som-

meren 2018, men i forbindelse med arbejdet med sikkerheden i den nye 

løsning har det vist sig nødvendigt at afklare en række områder yderligere 

blandt andet i samspillet med UNI-Login. 

Ifølge aftalen om Brugerportalsinitiativet skal Samarbejdsplatformen 

benytte UNI-Login, som Styrelsen for It og Læring har ansvaret for. 

Desuden er det på baggrund af den nye persondataforordning også 

nødvendigt at bruge tid på at afdække mere præcist, hvornår der kan 

opstå følsomme data i systemerne, og hvordan disse kan håndteres. 

KOMBIT, som er kommunernes fælles it-udbyder på Samarbejdsplatfor-

men, er i forbindelse med kravspecifikationen til den nye løsning, i gang 

med at afklare, hvordan man kan sikre brugervenligheden, samtidig med, 

at man i fremtiden kan løfte datasikkerheden på den nye samarbejdspor-

tal. 

”Samarbejdsplatformen og de kommunale læringssystemer vil under-

støtte læreres, elevers og forældres digitale kommunikation. Digitaliserin-

gen af folkeskolen vil betyde en hidtil uset vækst i udveksling af digitale 

informationer. En del af afklaringen om datasikkerhed er, hvornår data er 

personfølsomme og hvornår de ikke er. Vi arbejder på at finde det rigtige 

sted at trække en grænse på dette område. Det er vigtigere, at vi kommer 

frem til en brugbar og langtidsholdbar løsning på dette område, end vi 

haster noget igennem. Derfor udskydes idriftsættelsestidspunktet for 

Samarbejdsplatformen,” siger programleder Kit Roesen, KL. 

Brugerportalsinitiativet (BPI) er et program, som er vedtaget af rege-

ringen og KL i 2014. Programmet skal sikre, at elever, lærere og forældre 

oplever en sammenhængende digital folkeskole. Det digitale løft af folke-

skolen med Brugerportalsinitiativet omfatter 1.300 skoler og i alt 1,5 mio. 

brugere. Det er et af de hidtil største digitale projekter på et kommunalt 

velfærdsområde i forhold til antal daglige brugere. 

Læringsplatforme 
Udgangspunktet er, at alle kommuner skal anskaffe og implementere 

læringsplatforme på alle skoler inden udgangen af 2017. 

Desuden udbydes og indkøbes en fælleskommunal samarbejdsplatform 

for alle 1.300 folkeskoler, som erstatter det nuværende SkoleIntra. Det er 

denne samarbejdsplatform, der nu bliver forsinket af hensyn til datasik-

kerheden. Foruden at være samarbejdsplatform i folkeskolen skal den 

også bruges på dagtilbudsområdet i indtil videre 92 kommuner. Dagtil-

budsområdet vil få adgang til Samarbejdsplatformen umiddelbart efter 

folkeskolerne. Det vil sige at implementeringen i dagtilbud vil gå i gang i 

efteråret 2019. 

Brugerportalsinitiativet forventes at anvende UNI-Login til identifikation 

af brugerne og at kombinere UNI-Login med NemId som et to-faktor login 

for forældre, hvor to-faktor login er påkrævet. UNI-Login udvides i forbin-

delse med Brugerportalsinitiativet til også at omfatte forældre. Det ligger 

desuden i aftalen om Brugerportalsinitiativet, at brugere på dagtilbuds-

området vil få mulighed for at anvende UNI-Login. 

Oveni den altomfattende digitalisering af folkeskolen og afklaring 

af datasikkerheden på den nye samarbejdsplatform kommer så EU’s 

Datasikkerheden i den nye samar-

bejdsplatform, der er et af indsatsom-

råderne i forhold til digitalisering af 

folkeskolen, skal rykkes op i en højere 

klasse. Samarbejdsplatformen, som 

er det nye initiativ til en national 

portal for alle folkeskoler og dagtilbud 

kommer i udbud i indeværende år, 

men idriftsættelsen af den nye portal 

er udskudt til sommeren 2019. Det 

vil sige, at Samarbejdsplatformen er 

forsinket med et år. 
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Persondataforordning. (læs artikel side 28) EU’s Persondataforordning vil 

erstatte den nuværende persondatalov. Forordningen er blevet vedtaget af 

EU i april 2016 og træder i kraft den 25. maj 2018. 

Et af de vigtige områder i Persondataforordningen er kortlægning af 

datastrømme. Dette arbejde indgår også i Brugerportalsinitiativet, da 

forordningen træder i kraft om knap to år. 

KOMBIT udarbejder kravspecifikationen og sender opgaven om Samar-

bejdsplatformen i udbud på kommunernes vegne senere i år. KL og STIL 

har ansvaret for udarbejdelse af standarder og profilering. Det særlige ved 

programmet er, at det er et integrationsprojekt, der skal sikre, at der kan 

udveksles data mellem STILs webservices, læringsplatforme og den nati-

onale samarbejdsplatform, så relevante informationer bliver tilgængelige 

for brugerne i deres dagligdag. 

Under dette program finder man både implementering af læringsplatfor-

me og ny fælles samarbejdsplatform. Hertil kommer også en fællesoffent-

lig it-arkitektur. 

“Kravene til Samarbejdsplatformen er ved at finde deres form. Nu stiller 

programmet skarpt på standarder og it-arkitektur for at sikre sammen-

hæng mellem de to platforme og integration af tredjepartsindhold. Stan-

darderne for det skal vedligeholdes og udvikles i takt med, at kommuner 

og leverandører gør praktiske erfaringer med brugen af dem. Allerede nu 

planlægger vi test af standarderne i samarbejde med en gruppe kommu-

ner og flere læringsplatformsleverandører,” siger Kit Roesen. 

Brugerportalens aktører og processer bliver understøttet af fælles data. 

Det betyder, at alle platforme, services og it-værktøjer skal anvende og 

dele fælles data inden for en række forretningstjenester. For at de to 

platforme kan udnytte det fælles fundament med fælles data, skal disse 

kunne udveksle mellem de enkelte platforme, it-services og it-værktøjer. 

Fælles for udvekslingen er, at det skal ske ved brug af fælles standar-

der, så data kan overføres, og information bliver forstået ens og uden, at 

relevant information går tabt. Standarderne sikrer bl.a. at skoler kan skifte 

læringsplatforme, at data kan anvendes på tværs af især læringsplatform 

og digitale læremidler, og at de to platforme kan udstille widgets og ind-

hold fra tredjepart korrekt, f.eks. fra digitale læremiddelproducenter. 

‹‹‹

Standardiserings-
arbejdet: 

Standardiseringsgruppen under Brugerportalsinitiativet 

har igangsat en profilering af en fællesoffentlig standard 

for læringsplatforme, der omfatter: 

»  Informationsmodel 

»  Dataudveksling og webserviceprotokol for 

 dataudveksling 

»  Brugerscenarier 

Med udgangspunkt i den af KL publicerede Referencear-

kitektur for de to platforme og for at understøtte behovet 

for standarder i Læringsplatformen udarbejdes der 

følgende: 

»  DKLOM mapning til begrebsmodel for ”Læringsforløb” 

»  DK Cartridge mapning til indpakning og transport af 

”Læringsforløb” med mapning til LOM. 

»  DKLTI – fokus er på import af resultater fra digitale 

læremidler. 

»  Beskrivelse af relevante brugsscenarier 

»  Etablering af udvikler-guides 

Profileringsarbejdet har resulteret i en indledende versi-

on af standarderne, der blev anvendt til leverandørmøde, 

en høringsproces samt Proof of Concept (POC) af de tre 

standard profiler. Input fra denne proces blev brugt til 

at udarbejde den endelig version af standarderne. En ny 

Proof of Concept (POC) er på tegnebrættet.

Læringsplatforme: En læringsplatform er en digital 

platform, der skal anvendes af elever, pædagogisk per-

sonale og forældre i elevens læringsproces og det daglige 

arbejde på skolerne. Læringsplatforme skal understøtte 

elever og lærere i deres arbejde med læring og trivsel, 

ligesom læringsplatformene også vil bidrage til skolernes 

og kommunernes overordnede arbejde på området. Hver 

kommune vælger og indkøber selv den læringsplatform, 

man foretrækker. Læringsplatformene giver elever, foræl-

dre, pædagogisk personale og ledere adgang til en lang 

række digitale funktioner, der hjælper elevens læring på 

vej: Læringsforløb, elevplaner, elevens mål og en portfolio 

med de opgaver, eleven har lavet. 

Brugerportalsinitiativet (BPI): Brugerportalsinitiativet er 

et program, som skal sikre, at elever, lærere og forældre 

oplever en sammenhængende digital folkeskole. Om-

drejningspunktet i programmet er, at alle kommunerne 

skal anskaffe og implementere læringsplatforme på alle 

skoler inden udgangen af 2017. Desuden anskaffes en 

fælleskommunal samarbejdsplatform for alle folkeskoler, 

som erstatter det nuværende SkoleIntra. Samarbejds-

platformen vil også blive taget i brug på dagtilbudsområ-

det i indtil videre 92 kommuner. Brugerportalsinitiativet 

er aftalt mellem regeringen og KL og varetages af KL 

i samarbejde med STIL – Styrelsen for it og læring og 

KOMBIT. 

Samarbejdsplatformen: Samarbejdsplatformen skal 

afløse SkoleIntra fra 2019. Her kan elever, lærere, pæda-

goger, forældre samt en række kommunale medarbejdere 

på skole- og dagtilbudsområdet (ledere, vejledere, skole-

forvaltning m.fl.) få og dele information omkring barnets 

eller elevens hverdag. Platformen vil kunne bruges på 

både mobiltelefoner, computere og tablets. 

Helt praktisk vil Samarbejdsplatformen bestå af forskel-

lige ikoner, der giver adgang til information fra en række 

forskellige systemer, f.eks. skolens læringsplatform, 

administrative systemer og nationale it-services. 

Platformen, som får et mere mundret navn i løbet af det 

kommende halvår, implementeres løbende i skolerne fra 

2018 og lanceres over for forældre og elever ved skole-

start i 2019. Umiddelbart efter begynder implementerin-

gen i dagtilbud. 

Brugerportalsinitiativet forventes at 
anvende UNI-Login til identifikation af 
brugerne og at kombinere UNI-Login med 
NemId som et to-faktor login for forældre, 
hvor to-faktor login er påkrævet.

”

›››

”
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/  Projektleder Anders Barfod, Digitalisering og IT, 
Børn og Unge forvaltningen Københavns Kommune  

n Digitalisering

UNI-Login - Brugerportal 
initiativets gordiske knude

Brugerportal initiativet (BPI) er det største digitale initiativ i nyere tid 

til at løfte undervisningen i grundskolen. Initiativet, der er en aftale 

mellem Regeringen og KL, rummer flere elementer, men de to mest 

centrale er, at kommunerne i 2017 skal anskaffe en læringsplatform, 

og at der lanceres en national samarbejdsplatform i 2018 (udskudt 

til 2019). Visionerne for brugerportal initiativet er høje. Lærerne skal 

kunne udvikle og dele læringsforløb og der skal være dynamiske 

elevplaner, hvor forældrene, elev og lærer har løbende dialog.  Bru-

gerne skal gives adgang til elevdata, hvilket understøtter arbejdet 

med progression og evaluering. Lærerne og pædagoger skal have én 

samlet platform, der også giver adgang til administrative systemer 

indeholdende personfølsomme data, og der skal kunne kommunikere 

sikkert med forældre og andre kollegaer. 

Der er svært ikke at anerkende visionerne og den retning som KL og 

regeringen udstikker. Ud fra et kommunalt perspektiv er udfordringen 

dog, at forudsætningen for at kunne indfri visionen - et nemt og sik-

kert login - mangler. Sikkerheden udgør en gordisk knude for BPI, da 

login’et både skal være nemt anvendeligt i en pædagogisk hverdag, 

og beskytte persondata i en tid, hvor behovet for datasikkerhed stiger 

eksponentielt. Tilgængelighed og sikkerhed har hidtil i undervis-

nings-it været uforenelige størrelser.

Udfordringen UNI-Login 
Udfordringerne for BPI samler sig omkring anvendelsen og ud-

bredelsen af UNI-Login. Det er en de facto standard for it i under-

visningsverdenen, og styrer adgangen til alt fra afgangsprøver til 

kommunikation. UNI-Login er et et-faktor-login og dermed en svag 

autentifikation. Historisk er UNI-Login en succes, fordi det er nemt 

tilgængeligt, hvilket har sikret en stor udbredelse blandt elever og læ-

rere. Rudersdal Kommune forsøgte tilbage i 2011 at anvende NemID 

på Forældreintra, hvilket medførte protester fra forældrene, samt en 

udtalelse fra Datatilsynet om, at Datatilsynet ikke var ansvarlig for 

Rudersdals beslutning, da it-sikkerhedsniveauet er en kommunal 

vurderingssag. 

Visionen for BPI er, at den pædagogiske it og den administrative it 

skal smelte sammen. Dette betyder at pædagogisk personale både 

skal kunne håndtere undervisningssituationen, hvilket kan håndteres 

via UNI-Login, samt kommunikation om personfølsomme oplysnin-

ger (f.eks. underretningssag red.), hvilket kræver en stærk autenti-

ficering. Ud fra denne vision, er det ikke længere muligt at anvende 

UNI-Login, men dette er der hverken taget teknisk eller økonomisk 

højde for i det nuværende aftalegrundlag, hvor der kun indgår mindre 

ændringer, f. eks. UNI-Login til forældre. 

KOMBIT ved besked
KOMBIT der er ansvarlig for udbuddet af samarbejdsplatformen 

udsendte i maj en pressemeddelelse om, at samarbejdsplatformen 

forsinkes på grund af sikkerhedsudfordringerne, og behovet for en 

sikkerhedsarkitektur. KOMBIT har således indset problemet, og øn-

sker at løse dele af problemet ved at identificere, hvor der er behov for 

en stærk autentificering, og hvor UNI-Login fortsat kan anvendes. En 

sikkerhedsarkitektur løser dog ikke den grundlæggende udfordring, 

hvordan der skabes et stærkt login. I KL’s rapport for rammearkitek-

tur fremgår det, at samarbejdsplatformen forventes at have et login 

på et såkaldt NSIS niveau 3, svarende til NemID. I Styrelsen for It og

Læring (STIL) snitfladebeskrivelse for UNI-Login fremgår det i forlæn-

gelse heraf, at en stærk autentifikation skabes via NemID, hvorfor 

løsningen på sikkerhedsudfordringen ligger således lige for.

For forældrene giver NemID mening. Skoleindskrivningen foregår 

obligatorisk via NemID og selvom Rudersdalsagen indikerer andet, 

så har teknologien i de mellemliggende år udviklet løsninger til web 

og mobile enheder, så brugerne kun behøver at identificere sig med 

NemID første gang. For elevgruppen er NemID en udfordring, da 

eleverne skal være 15 år for at få NemID, men behovet for stærk 

autentificering er svær at få øje på. Forældre og elevers behov for 

stærk autentificering, afdækkes i KOMBIT’s, sikkerhedsarkitektur, og 

alt efter udfaldet af den, bliver det mere eller mindre besværligt for 

borgerne.

Medarbejdersignaturer til lærere og pædagoger?
Den store udfordring med NemID er derimod, at det er besværligt for 

personalet, der skal anvende stærk autentificering oftere, samt at det 

UNI-Login er en sikkerhedsmæssig udfordring for digitaliseringen af folkeskolen. 
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er dyrt i drift for kommunerne. Datatilsynet vurderede i forbindelse 

med en sag i Odense kommune at medarbejderne ikke må anvende 

deres private NemID, hvorfor kommunerne skal anvende Medarbej-

dersignatur (NemID), hvilket vil blive ressourcekrævende.. 

For det første skal kommunerne vurdere om de vil anvende nøgle-

kort, den billigste løsning, eller installere et certifikat på medarbejde-

rens pc. Hvis alle lærere i Danmark skal have nøglekort, er listeprisen 

ca. 5 mio.kr årligt, og det er uden omkostningerne til implemente-

ring og intern styring i kommunerne. Alene denne udgift fordobler 

næsten kommunernes årlige drift af BPI, der pt. er ca. 6 mio. i 2017. 

Vælger kommunerne en certifikatløsning er prisen markant højere, 

da alle skal have en medarbejder-pc, der skal styres og opdateres 

centralt. 

For det andet vil det kræve en anden styring af UNI-Login opret-

telserne i kommunerne. Oprettelserne sker i dag via de elevadmini-

strative systemer eller manuelt, og således ikke via kommunernes 

organisations- eller lønsystem, hvor kontrollen af medarbejderne 

er systematisk og høj. Konsekvensen af den eksisterende oprettel-

sesproces er, at der i dag er  langt flere lærere i UNI-Login end der 

er ansati kommunerne. Dette udgør en styrings- og sikkerhedsud-

fordring, hvis kommunerne skal tilknytte medarbejdersignaturen. 

For det tredje vil den ekstra sikkerhed føles besværligt for lærer og 

pædagoger, som i forvejen er udfordret i forhold til forandringen i at 

skulle arbejde mere digitalt, hvorfor en implementering af medarbej-

dersignatur vil gøre hverdagen yderligere kompliceret.

Sikkerhedsudfordringen     
Sikkerhedsudfordringen er ikke ukendt. 

Kommunerne har længe arbejdet på at 

kunne håndtere stærk autentifikation, så 

lærere og pædagoger kan få adgang til administrative systemer bl.a. 

kommunens intranet. Hidtil er NemID løsningen fravalgt, da den er 

omkostningsfuld og ikke står mål med effekten. Det nye er, at KL og 

regeringen har indskrevet behovet for stærk autentifikation til disse 

medarbejdergrupper i en politisk aftale. Dette er måske det mest 

visionære ved BPI. Fra et kommunalt perspektiv vil det være godt, 

hvis KL og Regeringen kan blive enige om, hvordan denne stærke 

autentifikation sikres, så der ikke kommer løsninger med forskellige 

sikkerhedsniveauer, men at man nationalt har én godkendt løsning. 

Endvidere vil det være relevant at give kommunerne en økonomisk 

ramme til at implementere de omkostningsfulde sikkerhedskrav, der 

er indskrevet i aftalen, eller forhandle priserne på medarbejdersigna-

tur ned, hvis det er den løsning, der vælges nationalt.

Uanset hvad er løsningen på sikkerheds- og tilgængelighedspro-

blematikken afgørende for at kommunerne kan indfri visionerne i 

BPI, og levere en succesfuld implementering til glæder for elever, 

forældre og lærere.      

‹‹‹

En sikkerhedsarkitektur løser dog ikke den grundlæggende 
udfordring, hvordan der skabes et stærkt login.

Anders Barfod”
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På rundtur i 
det digitale 
læringsrum

Aftalen om Brugerportalsinitiativet mellem KL og Regerin-

gen betyder blandt andet, at anvendelse af en læringsportal 

vil være obligatorisk  i folkeskolen i 2018 (nu udskudt til 2019 

red.) Ifølge KL’s notat om Brugerportals-initiativet skal en 

læringsportal understøtte ”elevens læringsproces, arbejdet 

med læringsmål og trivsel, samt digital kommunikation og 

samarbejde”. Mange kommuner har valgt løsning, en del er i 

gang med implementeringen, og så er der ifølge Kit Roesen, 

programleder i KL for Brugerportalsinitiativet, omkring 20 

kommuner, der slet ikke er gået i gang endnu.

Mange interessenter
En læringsplatform skal kunne understøtte mange forskellige 

typer funktioner, og de dominerende løsninger på marke-

det har forskellige udgangspunkter og dermed styrker og 

svagheder. De fleste af de kommuner, Kit Magasinet har talt 

med, har taget afsæt i KL’s kravspecifikation, men samtidig 

har man været meget opmærksom på, at lokale behov blev 

dækket.

Der er mange interessenter omkring en læringsplatform, og 

det har udfordret mange kommuner på det helt grundlæggen-

de spørgsmål: Hvad er det først og fremmest, en lærings-

platform skal bidrage til? Er det at understøtte de konkrete 

aktiviteter, der foregår mellem lærere og elever, eller er det 

i højere grad at være et centralt cockpit, hvor de stigende 

mængder data kan anvendes af skoleledere og forvaltningen 

til evaluering og optimering af undervisningen – eller skal 

læringsplatformen bare kunne det hele lige godt?

Deling og fortolkning af data
Deling af undervisningsforløb har været et stort tema, ikke 

kun hvad angår eventuelle ophavsretslige problemstillinger, 

men også helt grundlæggende hvad det betyder for den enkel-

te lærer at skulle lægge sine forløb op på en fælles platform. 

Hvis et forløb skal kunne forstås og anvendes af andre lærere, 

skal meget gøres eksplicit, som før var lærerens implicitte 

viden. Og hvad med forældrene? Vurderer de lærere negativt, 

hvis de har lagt færre spændende forløb op end andre lærere? 

I det hele taget er der en problemstilling, der hedder: Hvordan 

tolkes de data, som genereres på en læringsplatform?

”Der er behov for, at der udvikles data literacy, så alle kan 

læse og forstå data, vurdere dem, reflektere over dem, disku-

tere dem og ikke mindst og nok vigtigst af alt: forholde sig kri-

tisk til dem,” siger pædagogisk konsulent ved CFU, University 

College Lillebælt, Karina Kiær, og tilføjer:

”Det kan være fint at opsamle data via en læringsplatform, 

men hvordan ser vi disse data i sammenhæng med data og 

viden, der ligger uden for læringsplatformen? En lærings-

platform rummer meget, men ikke alt, og måske er det uden 

for systemet, eller i spændingsfeltet mellem platform og 

pædagogisk praksis, at dynamikken og den professionelle 

dømmekraft er placeret?”

En potentiel faldgrube er ifølge Karina Kiær, at den ”ansigts-

løse” kommunikation, som udfolder sig på en læringsplat-

form, får for stor vægt i forhold til den kommunikation, der 

rimeligvis bør foregå i direkte møder mellem elever, forældre 

og lærere.

Kit Magasinet har taget en lille rundtur til 

fem kommuner for at få en status og de en-

kelte kommuners erfaringer og råd i forhold 

til valg af læringsplatform. Deling af under-

visningsforløb, datasikkerhed og afvejning 

af en læringsplatforms mange funktioner 

har fyldt meget.

/  Af Stig Andersenn Digitalisering



Effekten bør undersøges
Karina Kiær forklarer, at en læringsplatform kan tjene til at understøtte den 

elevcentrerede læring og kan fungere som et ”stillads” for læreren, hvor 

andres didaktiske tiltag kan tjene som god inspiration. Der findes dog ikke 

forskning, der entydigt peger på, at en læringsplatform har en gunstig effekt 

på elevernes læring. Det nærmeste, Karina Kiær kan henvise til, er rapporten 

om Målpilen fra Demonstrationsskoleprojekterne.

”Rapporten peger på, at der er et potentiale i at arbejde med digitale tekno-

logier i forhold til at administrere og monitorere elevernes læring samt til at 

sikre struktur i forberedelsen. Men der er ingen resultater, der kan fortælle, 

om eleverne lærer mere og bedre ved at anvende en læringsplatform. Det er 

noget, vi bør få undersøgt nærmere.”

Datasikkerheden
Datasikkerhed er et andet tema, der har fyldt meget i kommunerne i forbin-

delse med valg af læringsplatform. Hvor skal personfølsomme informationer 

kommunikeres, og hvordan ved den enkelte lærere, hvor det skal ske, og ikke 

mindst, hvor besværligt bliver det i det daglige arbejde, for eksempel med 

hensyn til login? I den sammenhæng ses udsættelsen af Samarbejdsplat-

formen  eksempelvis af Faaborg-Midtfyn Kommune som en udfordring, da 

integrationen mellem Samarbejdsplatformen og de enkelte læringsplatforme 

ikke er kendt i øjeblikket.

Læs mere herom på side 38 og 39, hvor der også er input fra København, 

Slagelse, Tønder og Randers.

MASTERCLASS

DIGITAL TRANSFORMATION
dinst

Digitaliseringsinstituttet

Er du klædt tilstrækkeligt på til at lede de digitale forandringer?

●  Er du usikker på, hvad digitaliseringen kræver af dig og din organisation?
●  Er der behov for nye samarbejdsformer og -relationer i din organisation for at lykkes med digitaliseringen?
●  Er du nysgerrig på, hvad den teknologiske udvikling kommer til at stille af krav til offentlige services?

På Masterclass i DIGITAL TRANSFORMATION møder du forskere, der præsenterer de nyeste resultater 
på området og ledende medarbejdere i danske virksomheder med særlige erfaringer inden for digitalise-
ring. Du får rig mulighed for at diskutere og dele erfaringer med de øvrige deltagere. 

Masterclass i DIGITAL TRANSFORMATION giver dig nye begreber at begribe med. Og du opnår 
forståelse for og evnen til at identi cere de muligheder, som teknologierne giver for nytænkning af de 
kommunale services i en digitaliseret verden.

Masterclass består af tre moduler af to dages varighed og udbydes næste gang 
i København med start den 27. oktober 2016.

Læs mere på www.dinst.dk eller kontakt os på pa@dinst.dk.

Pernille Kræmmergaard,
grundlægger og ejer af
Digitaliseringsinstituttet 

”Masterclass i Digital Trans-
formation var noget af en 
øjenåbner. Jeg gik direkte 
hjem og arbejdede videre 
med det i min egen kommu-
ne. Højt fagligt niveau, godt 
afbalanceret mellem teori 
og øvelser og masser af 
diskussion, løfter udbyttet op 
i den høje ende af skalaen.”

Kasper Saunders Bang
Digitaliserings- og IT-chef 
Gentofte kommune
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Faaborg-Midtfyn: 
Venter på Samarbejds-
platformen

Faaborg-Midtfyn kommune har endnu ikke 

valgt læringsplatform og afventer nu kravspe-

cifikationerne til Samarbejdsplatformen.

”Udskydelsen af Samarbejdsplatformen kan 

godt påvirke vores tidsplan for implemente-

ringen af læringsplatformen. Integrationen 

mellem læringsplatformen og Samarbejds-

platformen er så central, at vi gerne først vil se 

kravspecifikationerne til den,” siger IT-konsu-

lent Rasmus Bork.

En af grundene til, at integrationer er så vigti-

ge, er spørgsmålet om sikkerhed og login.

”Det er afgørende, at brugerne ved, hvor de må 

skrive hvad. Skal man for eksempel logge ind 

til læringsplatformen via Samarbejdsplatfor-

men, for at sikkerheden er i orden? Det ved vi 

faktisk ikke lige nu,” siger han 

Et bredt udvalg bestående af skoleledere, 

lærere, skolekonsulenter og IT har set på 

markedet for læringsplatforme og inviteret 

leverandører ind til at præsentere deres løs-

ninger – indtil videre KMD Educa, Meebook og 

MinUddannelse. Derudover interesserer man 

sig også for løsningen fra det nye samarbejde 

mellem IST og Systematic.

Ifølge Rasmus Bork er fokus på at vælge en 

løsning, der skaber merværdi for lærere, elever 

og forældre.

”Det kan jo altid diskuteres, hvad merværdi 

er, men business casen må ligge i at skabe et 

grundlag for bedre læring,” siger han.

Erfaringer og råd:
» Samarbejde mellem IT og den øvrige orga-

nisation er meget afgørende, da det handler 

om at skabe værdi for den øvrige organisati-

on. IT kan bidrage med kvalificeringen samt 

at stå for forandringsprocessen, da IT oftest 

har visse kompetencer i at lede forandrings-

processer, der ændrer kultur og arbejdsgan-

ge.  

» Læringsplatformene på markedet tager ud-

gangspunkt i forskellige elementer, nogle i 

forløbsbyggeren, andre i elevplansværktøjet 

m.m. Det er derfor vigtigt at analysere, hvad 

der vægtes højest af den øvrige organisati-

on. 

» IT skal være med i hele processen, da im-

plementeringen ikke kan anses som færdig, 

før løsningen er forankret på den enkelte 

skole såvel som på tværs af skolerne, og der 

er afsat ressourcer til både support, vejled-

ning og det tekniske.

» Da markedet for læringsplatforme stadig er 

forholdsvist nyt, og ingen af produkterne er 

den færdige pakke, er det vigtigt at træffe 

ens valg efter det, der er udviklet og ikke 

efter det, som ligger i roadmap’en. Derud-

over er det vigtigt i et ustabilt markedet ikke 

at indgå lange kontrakter, da det hæmmer 

muligheden for fleksibilitet.  

København: 
Det skal 
give mening

Som den eneste kommune i Kit Magasinets 

lille rundspørge skal København i udbud med 

sin nye læringsplatform, og er i øjeblikket der-

for ved at indhøste erfaringer for at kvalificere 

kravspecifikationen. Processen blev igangsat 

for knap fire år siden, hvor kommunen indgik 

i et udviklingsprojekt med KMD. I skoleåret 

2014/2015 blev KMD Educa suppleret med 

Meebook og siden med MinUddannelse, som 

er de tre løsninger, kommunens skoler kan 

vælge at arbejde med for at indsamle erfarin-

ger. Senest har en enkelt skole også valgt at 

arbejde på løsningen fra itslearning. 

Ifølge Anna Barbara Bach, faglig leder, Børne- 

og Ungdomsforvaltningen, bør fokus være 

på de nye arbejdsformer, som skolereformen 

fører med sig.

”Vi bør spørge os selv, hvad det er vi vil og skal, 

og derefter hvilket system, der kan understøtte 

det bedst,” siger hun og fortsætter:

”Det er meget vigtigt, at man ikke igangsætter 

processen, fordi nu er der et Brugerportalsini-

tiativ, man skal være med i. Forandringen skal 

være drevet af en motivation om at implemen-

tere noget, der reelt giver mening og under-

støtter de didaktiske mål: samarbejde, deling 

og målstyret læring.”

Anna Barbara Bach erkender, at der blandt 

interessenterne omkring læringsplatformen 

kan være forskellig fokus.

”Det er klart, at en læringsplatform øger mulig-

hederne for at indsamle data og lave målinger, 

og selvfølgelig skal vi arbejde dataunderstøt-

tet. Min holdning er dog, at læringsplatfor-

men skal fungere godt og meningsfuldt for 

de primære brugere, og at det didaktiske bør 

prioriteres,” siger hun.

Erfaringer og råd:
» Planlægning, evaluering og elevplaner skal 

være en del af samme proces. 

» Teknikken skal tilpasses pædagogikken, 

ikke omvendt.

» Det er vigtigt, at man får tilpasset terminolo-

gien i løsningen, så den passer til den termi-

nologi, man allerede anvender eksempelvis i 

forhold til mål og evaluering.

» Vigtigt, at spørgsmålet om sikkerhed i 

forhold til eventuelle personfølsomme data 

på læringsplatformen bliver afklaret – også 

i forhold til den kommende Samarbejds-

platform. Det skal være enkelt at arbejde 

med og eksempelvis ikke mange forskellige 

login.

» Praktikerne, undervisere og elever skal have 

afgørende stemme i valget af læringsplat-

form. 

På rundtur i 
det digitale 
læringsrum

››› ›››
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Randers: 
Fælles værktøj på 
tværs af skolerne

Randers Kommune valgte læringsplatform i 

juni 2015. Afsættet var et behov for et fælles 

kommunalt elevplanværktøj. Det viste sig hur-

tigt, at dette ikke gav mening, hvis man ikke 

også arbejdede på en fælles læringsplatform. 

En arbejdsgruppe bestående af ledere og 

medarbejdere undersøgte markedet og valget 

faldt på KMD Educa.

”Der sker hele tiden en udvikling på de for-

skellige læringsplatforme, og fordi vi var tidligt 

ude, har vi arbejdet sammen med leveran-

døren om udvikling af de funktioner, vi synes 

er vigtige,” fortæller skolekonsulent Lone 

Thomsen.

Løsningen skulle som noget helt indlysen-

de kunne understøtte undervisning med 

udgangspunkt i de nye Fælles Mål. Fokus har 

også været på, hvordan læringsplatformen 

kunne levere ind til elevplanen. Derudover har 

det været vigtigt med en dynamisk løsning, der 

tager højde for overgangene i skoleforløbet, 

f.eks. fra 6. klasse til udskolingen. Muligheden 

for at arbejde på forskellige niveauer i plan-

lægningen har også været central.   

”Vi vil rigtig gerne kunne arbejde både med 

forholdsvis overordnede årsplaner og mere de-

taljerede forløbsplaner,” siger Lone Thomsen.

Erfaringer og råd:
» Implementeringen skal tænkes ind tidligt, 

specielt i hvilket tempo og hvilket omfang, 

det skal foregå. Det er vigtigt at signalere, at 

det er en læreproces, der strækker sig over 

en lang periode - særligt i en tid, hvor en ny 

skolestruktur i Randers Kommune og en ret 

ny skolereform betyder, er der er meget nyt 

for lærere og ledere at tage sig af. 

» Det er vigtigt, at man, også efter den første 

fase af implementeringen, fra kommunal 

side har fokus på at forankre arbejdet med 

læringsplatformen, både på de enkelte 

skoler og på tværs af skolerne og i det hele 

taget understøtter med den nødvendige 

ressourcer, såvel i form af support og vej-

ledning som teknik.

» Det er vigtigt, at en læringsplatform åbner 

mulighed for, at man kan arbejde med den 

på forskellige niveauer - både i forhold til 

forløbsdelen og elevplandelen.

» Det er vigtigt at kunne skifte læringsplat-

form, da det er et marked, der ændrer sig 

hele tiden. I Randers indgås af samme 

grund kun 1-årige kontrakter. 

Slagelse: 
Skal være naturlig del 
af skolens hverdag

I Slagelse Kommune sammensatte man en 

styregruppe bestående af skolechefen, sko-

leledere og en lærer samt en arbejdsgruppe 

bestående af to skolekonsulenter. Konsulen-

terne undersøgte markedet for læringsplat-

forme og udvalgte tre leverandører, der hver 

fik tre timer til at præsentere deres løsning for 

et testpanel på 17 personer. Testpanelet, der 

repræsenterede elever, lærere, pædagoger, IT, 

skolebiblioteker og skoleledelser, pegede på 

Meebook, som man nu er i fuld gang med at 

implementere.

”¬Testpanelet tog afsæt i KL¬s kravspecifikation 

i sin evaluering af løsningerne, og derudover 

havde vi selv opstillet en række krav,” fortæller 

Skole- og IT-konsulent Bent Borup.

Nogle af nøglepunkterne var effektivitet, flek-

sibilitet, interoperabilitet og brugervenlighed.

”Udover at læringsplatformens logik skal være 

nem at lære og selve anvendelsen skal være 

intuitiv, så har det været væsentligt for os at 

få en løsning, som justerer sig godt i forhold til 

andre platforme og hvor import og eksport af 

data er problemfri,” siger Bent Borup.

Erfaringer og råd:
» Der er stor forskel i prisen på de forskellige 

læringsplatforme, og havde vi valgt et af de 

øvrige produkter, kunne vi risikere at skulle 

igennem en udbudsrunde. Udgiften til den 

valgte løsning lå under grænsen for udbuds-

pligt, så det blev ikke et problem.

» Hvis læringsplatformen skal udnyttes til 

fulde, vil det kræve en computerbestykning 

på 1:1 minimum på mellemtrin og udskoling, 

hvilket betyder en stor udgift til både indkøb 

og vedligehold af computere.

» Et vigtigt forhold i implementeringen er 

information til forældre og politikere. Inden 

sommerferien orienteres disse om projek-

tets indhold og status, og efter ferien følges 

op og uddybes i takt med, at læringsplatfor-

mens forskellige faciliteter tages i brug. 

» Samarbejdet med den lokale afdeling af 

Danmarks Lærerforening kreds 54 er priori-

teret højt. Vi har været meget opmærksom-

me på, at læringsplatformen skal under-

støtte de eksisterende arbejdsprocesser 

på skolerne og opleves som en hjælp og 

ikke en barriere. Projektets succes står og 

falder med, i hvor høj grad det pædagogiske 

personale tager det nye værktøj til sig og gør 

det til en naturlig del af skolens hverdag. 

Tønder: 
Husk de 
lokale behov

I Tønder Kommune arbejdede man i forvejen 

med elevplanværktøjet fra UVdata, så det var 

naturligt at se på blandt andet MinUddannelse 

i forbindelse med valg af læringsplatform. De 

fremtidige brugere - ledere, it-folk og under-

visere - har været inddraget i test og behovs-

afklaringer, og man har ifølge IT-konsulent i 

Børn & Skole Erik Kristensen fokuseret på KL’s 

generelle krav med fokus på læringsmålstyret 

undervisning samt elevplan- og evaluerings-

delen. Derudover har man haft nogle lokale 

behov.

”Vi har blandt andet i forbindelse med rullende 

indskoling behov for at danne hold på tværs af 

klasser og klassetrin, så det har været vigtigt 

for os at kunne operere med hold i forhold til 

læringsforløb og evaluering,” fortæller han og 

tilføjer, at der er truffet aftale med leverandø-

ren angående de funktioner, der ikke aktuelt 

understøttes.

Detailplanlægningen af implementeringen, 

som sker i samarbejde med de enkelte enhe-

der, er godt i gang, og superbrugerkurserne er 

afholdt.

Der har også været fokus på sikkerheden, men 

umiddelbart ser man ikke nye problemstillin-

ger.

”Vi har indgået en databehandleraftale i for-

bindelse med læringsplatformen ligesom på 

andre af de digitale områder. Situationen kan 

ændre sig, når Samarbejdsplatformen, og det 

samlede Brugerportalsinitiativ bliver realise-

ret, men der går vi ud fra, at den løsning, der 

bliver stillet til rådighed efter nationalt udbud, 

lever op til sikkerhedskravene,” siger Erik 

Kristensen.

Han tilføjer, at selvom Samarbejdsplatformen 

er blevet udskudt et år, fortsætter den planlag-

te implementering af læringsplatformen.

Erfaringer og råd:
» Det er vigtigt, at man når til enighed i 

brugerkredsen om, hvilke processer, der 

skal understøttes og ikke mindst, at man 

efterfølgende får testet, at de understøttes 

på en god og intuitiv måde.

» Selvom man måske ikke altid bør udvikle 

løsningerne helt fra bunden, skal man heller 

ikke kun kigge på, hvad standardprodukter-

ne kan ud af boksen. Det er vigtigt også at 

have fokus på, hvad man har brug for lokalt.

››› ››› ›››
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Du kan med fordel købe it via rammeaftaler hos SKI. Vi har en bred 
palet af både frivillige og forpligtende aftaler på alt fra hardware og 
software over it-drift og it-udvikling til telefoni.

Du får adgang til en lang række services, når du køber ind via vores 
aftaler – uden meromkostninger for din organisation.

Vi kan blandt andet hjælpe dig med at:

bruge aftalerne

implementere aftalerne

styre kontrakterne

identificere gevinster

Du er altid velkommen til at kontakte os – vi står klar til at hjælpe, 
rådgive og vejlede dig.

Læs mere på ski.dk
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