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KL vurderer i en business case, at kommunerne kan effektivisere for 300 mio. kr. med Fælles Sprog III som en fælles standard til at dokumentere og registrere data på det traditionelle ældreområde.
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CSC har en tredjedel af
markedet for EOJ-systemer
I Danmark benyttes CSCs EOJ-system VITAE Suite
af 32 kommuner, hvilket vil sige lidt over en tredjedel af
kommunerne og svarende ca. 40 pct. af befolkningen.

KMD har over 70 kommuner
som EOJ-kunder
Direktør Mikael Vissing, KMD, stiftede Avaleo i 2006 og
solgte selskabet til KMD i 2015 og er i dag ansvarlig for
KMD´s aktiviteter på sundhedsområdet.

STSOrg

Fem kommuner
samarbejder om
STSOrg
SIDE 38

De fem kommuner, Faaborg-Midtfyn, Nordfyn, Mariagerfjord, Fredericia og Lyngby-Taarbæk
er gået sammen om at understøtte KOMBIT’s Støttesystemer, så de integrerer fornuftigt i det
daglige kommunale arbejde.

Den seneste udmelding om yderligere forsinkelse af Støttesystemerne fra KMD,
har fået KOMBIT til at igangsætte en Plan B for Støttesystemerne.
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KOMBIT skyder Plan B
i gang for Støttesystemer
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Markedet for
læringsplatforme
er snævret ind

Aarhus indfører
MinUddannelse
på alle skoler
SIDE 22

Feltet af leverandører inden for læringsplatforme var i forvejen
smalt, og med KMD’s opkøb af UVdata og udfasning af KMD
Educa blev feltet reduceret til to dominerende leverandører og
en håndfuld mindre.
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Kommunerne skrives ind i
nyt telepolitisk oplæg

SIDE

TEMA

Aarhus er i gang med at rulle læringsplatformen
MinUddannelse ud på alle
kommunens skoler.
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Region Sjælland, 17 sjællandske kommuner gennem KKR-Sjælland, Dansk Energi og Teleindustrien, har formuleret
12 punkter til en fremtidig telepolitik.

Samarbejde skal sikre bedre
mobil- og bredbåndsdækning
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12 punkter til nyt telepolitisk indspil
Ringkøbing-Skjern annullerer
bredbåndskontrakt
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Yousee topscorer i Bredbåndspuljen SIDE 30
Lyngby-Taarbæk Kommune sparer
millioner på eget wan-udbud
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- muligheder og risici
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Ny KITOS med Single sign-on
og mulighed for benchmarking
Kommunerne har store forventninger til den nye version 2.0 af OS2Kitos.
74 medlemskommuner har bidraget med specificering af de
krav, ønsker og test af KITOS 2.0.
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36
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Læs mere på ski.dk

Nye attraktive it-aftaler fra SKI
Du kan med fordel købe it gennem SKI’s rammeaftaler.
Så får du samtidigt hjælp til at bruge og implementere aftalerne, styre
kontrakterne og identificere gevinsterne – uden meromkostninger.
Og nu tilføjer vi to nye, attraktive aftaler:
02.06 Standardsoftware – til indkøb af software
kompatibelt med IBM, Microsoft, SAP og SAS.
02.15 It-rådgivning – til indkøb af it-rådgivningsydelser
og it-managementkonsulenter.
Aftalerne træder i kraft i februar/marts 2017.
Kontakt en af vores kundekonsulenter eller læs mere om
de nye aftaler på ski.dk

Kontakter
Bjarne Jørgensen

Arne Sahlberg

Lars Grelck

Tinna Krogh-Andersen

Leon Johansen

Telefon: 51 14 33 17
e-mail: bjj@ski

Telefon: 22 59 25 07
e-mail: asa@ski.dk

Telefon: 23 43 55 75
e-mail: lgr@ski.dk

Telefon: 51 17 42 25
e-mail:tka@ski.dk

Telefon: 40 60 70 50
e-mail: lkj@ski.dk

Markedschef

Chefkonsulent

Chefkonsulent

Chefkonsulent

IT-forretningsudvikler

Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S · Zeppelinerhallen, H.C. Hansens Gade 4 · 2300 København S · Telefon +45 33 42 70 00

Af formand Henrik Brix, KIT@

leder

Halvgjort er ugjort
Vi har alle prøvet at flytte. Første gang, da vi
flyttede hjemmefra. Anden gang, da vi flyttede sammen med vores udkårne. Tredje gang
er lykkens gang, da der kom familieforøgelse
– og flyttede hen i et større hus. Den første
periode det nye sted med flyttekasser, malerbøtter, værktøjskasser, bogreoler, køkkenskabe. Flytterod.
Det er den midlertidige periode ved en flytning, som vi
alle kender. Efter en tid begynder hverdagen at tage form.
Man kan lave mad, vaske tøj, børnene har fået deres
egne værelser og hverdagen fungerer. Men er det OK at
leve i permanent. Nej, vel. Halvgjort er ugjort. Huset skal
indrettes færdigt.

Omtrent den situation befinder kommunerne sig i med
Støttesystemerne fra KMD. KITAs bestyrelse har drøftet
KMDs udmelding om yderligere forsinkelse af Støttesystemerne, samt udmeldingen fra KOMBIT om nu at
igangsætte en alternativ plan, en Plan B, der bygger på en
midlertidig arkitektur, til at gennemføre monopolbruddet
for at beskytte kommunernes business case.
KITAs bestyrelse bakker op om KOMBITs udmelding om
den midlertidige arkitektur, men påpeger samtidig, at det
er helt afgørende, at Støttesystemerne skal udvikles og
idriftsættes - eventuelt af en anden leverandør. Det er
vigtigt, at vi ikke forfalder til at acceptere den midlertidige
arkitektur, så Støttesystemerne ikke udvikles.
Ligesom med flytningen. Det er vigtigt at den halvfærdige indretning ikke bliver permanent. At den
midlertidige arkitektur ikke bliver den endelige løsning.
Støttesystemernes anvendelse rækker langt ud over monopolbrudssystemerne og udgør en afgørende forudsætning for at opnå mål om bedre og lettere sammenhænge
på tværs af it-systemerne, mere konkurrence, flere
leverandører og øget genbrug af data og funktionalitet.
Støttesystemerne er en væsentlig del af udmøntningen
af den fælleskommunale rammearkitektur.
Støttesystemerne er både den strategiske og operationelle del, hvor kommunerne overtager ejerskab og styring
med digitaliseringen. Det må aldrig stå ufærdigt. Så vil
digitaliseringen løbe ind i endnu større problemer.
‹‹‹

”

Det er helt afgørende, at Støttesystemerne skal udvikles og idriftsættes - eventuelt af en anden leverandør. Det er vigtigt, at vi ikke forfalder til at acceptere
den midlertidige arkitektur, så Støttesystemerne ikke
udvikles”
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/ Af Flemming Kjærsdam

n Digitalisering

KOMBIT skyder Plan B
i gang for Støttesystemer
og for Monopolbruddet
Den seneste udmelding om yderligere forsinkelse af Støttesystemerne fra KMD, har fået KOMBIT til at igangsætte
en Plan B for Støttesystemerne. Projektdirektør Peter Egelund, KOMBIT, fortæller, at Systematic, som også er leverandør af Serviceplatformen, er blevet hyret ind som ekstern udvikler af Støttesystemernes Administrationsmodul.
Plan B kaldes også for en midlertidig og alternativ vej i mål, der bygger på interim arkitektur.
Støttesystemernes praktiske anvendelse i kommunerne og integrationen med kommunernes eksisterende infrastruktur komponenter
var temaet på KITAs konference på Holckenhavn Slot, hvor Peter
Egelund, KOMBIT, fortalte om Plan B for Støttesystemer og for Monopolbruddet. Der deltog 100 it-chefer og it-arkitekter og projektledere.
”Systematics udvikling af administrationsfunktionalitet kan være
en permanent løsning, og hvordan vi tilvejebringer de øvrige moduler
arbejder vi fortsat på. Vores fokus er delt op i to. Fagprojekterne i Monopolbruddet skal i luften og kommunerne skal have de fælleskommunale Støttesystemer. Dvs. vi sikrer kommunernes business case.
Vi venter ikke passivt på KMD’s leverancer. Vi udviser rettidig omhu
og vi accepterer ikke yderligere forsinkelser af Monopolbruddet. Plan
B er skudt i gang,” siger Peter Egelund.
”Det vigtigste for os er, at vi gennemfører et monopolbrud og at vi
samtidig leverer de fælleskommunale Støttesystemer. Vi har selvsagt
valgt at holde fuld damp på Støttesystemer. Støttesystemerne er
kommunernes fremtidige infrastruktur til at gennemføre digitalisering med adgang til data, udveksling af data og sikre data. Vi ved fra
KMD at de er 15 måneder forsinket. Plan B betyder også, at de nye
fagsystemer kommer til at gå i luften som midlertidig løsning uden et
helt sæt støttesystemer, så langt som det nu kan lade sig gøre. Der
er total opbakning fra kommunerne til Støttesystemer, derfor har vi i
første omgang involveret Systematic.”
”Det er vigtigt for mig at sige, at vi ikke sidder og venter på KMDs leverancer til Støttesystemerne. Vi arbejder benhårdt og loyalt sammen
med KMD, ligesom vi gør med vores øvrige leverandører. Ingen har
særstatus. Men derudover kører vi alternative planer, for det tilfældes
skyld, at KMD ikke leverer. Man skal huske på, at toget er i fuld gang.
Vi bremser ikke op. Plan B er et sporskifte og en vej i mål. Derfor har
vi i første omgang sat Systematic i gang med at videreudvikle på
Serviceplatformen – parallelt med KMD – så vi under alle omstændigheder sikrer kommunerne Støttesystemer til fremtidens fagsystemer,
KY og SAPA mv.. De næste par uger vil vise, hvordan vi tilvejebringer
den øvrige efterspurgte funktionalitet, ” siger Peter Egelund.
KITAs bestyrelse har også drøftet den seneste udmelding om
forsinkelse af Støttesystemer, som i øjeblikket er 15,5 måned, med
aflevering i oktober 2017. KITAs bestyrelse bakker op om KOMBITs
plan B, men understreger, at Støttesystemerne skal udvikles og

6

Kit-magasinet 1 / 2017

sættes i drift – og ikke accepterer den midlertidige arkitektur som den
endelige løsning.
Støttesystemernes anvendelse rækker langt ud over monopolbrudssystemerne og udgør en afgørende forudsætning for at opnå
målene om bedre og lettere sammenhænge mellem it-systemerne,
mere konkurrence, flere leverandører og øget genbrug af data og
funktionalitet. Støttesystemerne er en væsentlig del af udmøntningen af den fælleskommunale rammearkitektur.
Med en ny it-rammearkitektur fastlægger kommunerne også de nye
rammebetingelser for it-leverandørerne, hvor åbne snitflader bliver et
grundvilkår. En central del af rammearkitekturen er, at der stilles en
række fælleskomponenter til rådighed med fælles tjenester, som de
forskellige fagsystemer i kommunerne kan trække på.
‹‹‹

”

Vi venter ikke passivt på KMD’s
leverancer. Vi udviser rettidig omhu
og vi accepterer ikke yderligere forsinkelser af Monopolbruddet. Plan
B er skudt i gang.
Peter Egelund.

SAMMEN
STÅR VI
STÆRKEST

/ Af Flemming Kjærsdam

n EOJ-systemer

›››
KL vurderer Fælles Sprog III
til 300 mio. kr. i effektiviseringer
KL vurderer i en business case, at kommunerne kan effektivisere for 300 mio. kr. med
Fælles Sprog III som en fælles standard til at dokumentere og registrere data på det
traditionelle ældreområde. I første omgang er visitation, hjemmepleje og sygepleje
inkluderet. Mange af effektiviseringerne i business casen stammer fra sparet tid til
dokumentation og bedre intern kommunikation.
KL har lavet en vurdering af besparelsespotentialet ved at indføre
Fælles Sprog III som arbejdsmetode. Fælles Sprog III skal indføres i kommunerne inden udgangen af 2017. KL har gennemført
telefoninterviews med 30 medarbejdere fra seks kommuner om,
hvordan de i dag udfører forskellige opgaver i EOJ-systemerne
(Elektronisk Omsorgs Journalsystemer red.) og med vurderinger af,
hvor meget Fælles Sprog III kan reducere tidsforbruget i anvendelse af EOJ-systemerne. Det reducerede tidsforbrug omregnes
til effektiviseringspotentiale på nationalt niveau for hver af de
forskellige typer af opgaver.
De løbende effektiviseringsgevinster løber samlet op i 290 mio.
kr. om året. De største poster er inden for ”effektivisering af løbende dokumentation” og ”effektivisering af den interne kommunikation”.
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Dokumentet hedder ”Estimering af gevinster og omkostninger
ved implementering af Fælles Sprog III” og er fra april 2016. KL
understreger også, at det ikke er gratis er nå dertil. Det anslås, at
der skal investeres 427 mio. kr.
200 mio. kr. i it-investeringer, 165 mio. kr. til uddannelse af
medarbejdere, 62 mio. kr. til projektarbejde. I alt 427 mio. kr. KL
vurderer, at implementeringen af Fælles Sprog III har tjent sig selv
hjem i 2019. Her balancerer investeringerne med gevinsterne.
Dertil skal lægges en række kvalitative fordele med Fælles Sprog
III.
‹‹‹

HYBRIDE
CLOUDLØSNINGER
– JA TAK, MEN
HVORDAN?
Det spørgsmål stiller stadig flere kommuner, som
gerne vil udnytte de mange fordele, der er ved at
benytte hybride cloud-løsninger. KMD har med
KMD CloudConnect udviklet en hurtig, direkte og
sikker forbindelse til en række cloud-løsninger, så I
nemt kan blive hybride.

KMD ClouDConneCt:
_ Etableres som en naturlig forlængelse af jeres
nuværende forbindelse til KMD
_ Gør det muligt at tilpasse og udvide båndbredden alt efter jeres behov
_ Giver adgang til en eller flere clouds fra for eksempel Microsoft (AZURE og Office 365) og Amazon Web Services.

Vil du vide mere så ring på
tlf. 4460 1000 og spørg efter
KMD Netværk Services.
Du kan også læse mere på
kmd.dk/networkservices

SAMMEN UDVIKlER VI DANMARK

/ Af Flemming Kjærsdam

n EOJ-systemer

Aarhus og København
i historisk parløb om
sundheds- og omsorgssystemer
Aarhus og København Kommuner har
arbejdet sammen
om det første store
udbud inden for
EOJ-området. De to
kommuner investerer mange penge i
nye, mobile løsninger
til ældre- og sundhedsområdet. Der er
tale om et historisk
parløb om udvikling af it-systemer
i landets to største
kommuner.

Lanceringen af de nye EOJ-systemer (Elektronisk Omsorgs Journalsystemer red.) i landets største kommuner til ældre medborgere er ganske
tæt på. Om tre uger går Aarhus Kommune ”live” med deres EOJ-system
fra Systematic. Det sker den 13. marts. Syv uger senere – den 2. maj 2017
- går Københavns Kommune i luften med grundfunktionaliteten fra det
århusianske system.
”Vi har på alle tænkelige måder arbejdet sammen om dette forløb. Både
strategisk og ressourcemæssigt. Der er nærmest tale om et digitalt ægteskab inden for ældreområdet. Vi laver ikke en Aarhus- og en københavnerversion, men vi har lavet en løsning, der kan bruges af alle andre kommuner, store som små,” siger digitaliseringschef Mette Harbo, Københavns
Kommune i Forvaltningen for sundhed og omsorg.
Ifølge projektchef Esben Wolf, Aarhus Kommunes Magistratsafdeling
for Sundhed og Omsorg:
”Siden vi udbød opgaven i efteråret 2014 er der kommet to nye leverandører af EOJ-systemer på markedet. EG og Systematic er de nye leverandører. De er kommet til i forbindelse med vores udbud eller efter vores
udbud er afgjort. Vi syntes ikke, de eksisterende løsninger var tidssvarende. Så formålet var at lave et udbud, der kunne få nye leverandører med
nye løsninger på markedet. Nogle som matchede vores behov. Det synes
jeg, vi er lykkedes med,” siger Esben Wolf.

Den nye løsning baserer sig på funktioner
”En af styrkerne ved den valgte løsning er dens evne til at kunne skalere
på funktionalitet ved at inddrage eksterne løsninger, der er udviklet af
tredjeparts leverandører. Det åbner et helt nyt perspektiv for udvikling og
vil tilgodese alle landets kommuners forskellige ambitionsniveauer uanset
kommunestørrelse og måde at arbejde på. Det åbner også for, at kommuner kan gå sammen om innovation og udvikling – også i samarbejde med
mindre virksomheder,” siger Mette Harbo.
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Konkurrencepræget dialog
Udbuddene i København og Aarhus er meget lig hinanden. De er blevet
gennemført efter Udbudsformen ”konkurrencepræget” dialog med markedet. De to digitaliseringschefer kalder det for en rigtig god beslutning, fordi
løsningerne nu er landet som ”funktionsløsninger”, der understøtter de
forretningsmæssige behov.
”De kan levere en løsning der passer til vores måde at arbejde på. De har
overbevist os om, at løsningen kan imødekomme, at vores brugere er mobile. De fleste medarbejdere befinder sig på vejene, på vej hen til en ældre
medborger. Vi vil gerne bruge tid på pleje og omsorg af borgere og ikke
bruge unødig tid på dokumentation. Det har været et af de store problemer med de eksisterende løsninger. De er ikke dårlige. De passer bare ikke
længere til vores måde at arbejde på,” siger Esben Wolf.
Systematic har som led i aftalen fået ret til at lancere nye versioner hver
sjette uge.
”Vi bliver målt på – ligesom resten af samfundet gør det – at vi løser
vores opgave bedre og bedre uden det koster ekstra. Vi er i fortsat udvikling. Det handler ikke om at købe en løsning, der løser opgaverne på en
bestemt måde. Vi skal indfri de forretningsmæssige mål. At leverandøren
har ret til at komme med nye releases hver sjette uge passer godt til det.
Det betyder, at vi hele tiden kan finjustere organisation, processer og arbejdsgange og tilpasse os forandringerne inden for vores kerneopgaver,”
siger Esben Wolf.

Markedet
Hidtil har markedet på EOJ-området, ifølge Mette Harbo, været låst fast.
Udbuddene fra landets to største kommuner har både tiltrukket internationale leverandører, og nye løsninger fra nye aktører på det danske marked.
Systematic er store på sundhedsområdet, men har traditionelt set ikke
været synlige på kommunemarkedet. Systematic har omvendt leveret

patientjournalsystemer til Region Midtjyllands sygehuse. Erfaringerne
herfra er bygget ind i den nye løsning kombineret med Fælles Sprog III,
som er en ny standard fra KL til dataopsamling på omsorgsområdet.
Nu har den århusianske virksomhed vundet udbuddene i Århus og København og dermed taget 1/6 af markedet for EOJ-systemer.
EG er klassens nyeste elev. Virksomheden investerer 25 mio. kr. i en ny
løsning, der bygger på Fælles Sprog III.
KMD Nexus, er KMD´s nyeste løsning, efter at de købte Avaleo i 2015.
KMD Care, som i dag findes i over 70 kommuner, byggede på Rambøll
Care, som KMD tidligere opkøbte i 2011, men som nu tilsyneladende har
ramt muren. Mette Harbo fra Københavns Kommune fortæller, at Rambøll
Care ikke kan løse kommunernes fremtidige opgaver på ældreområdet,
blandt andet fordi det slet ikke egner sig til mobil anvendelse.
Aarhus Kommune er tidligere CSC-kunde. Seks af de 13 kommuner i
Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), som lige nu er i
udbud, er CSC-kunder. CSC er ikke blevet prækvalificeret i det aktuelle
udbud og står derfor til at miste en række mindre og mellemstore kommuner på sundhedsområdet.

”

At leverandøren har ret til at komme med nye
releases hver sjette uge passer godt til det. Det
betyder, at vi hele tiden kan finjustere organisation, processer og arbejdsgange og tilpasse os
forandringerne inden for vores kerneopgaver.

på den konkrete lokation sat op til brug. Vi forventer også at spare mange
tekniske ressourcer på den konto,” siger Mette Harbo.

Små og mellemstore kommuner
Esben Wolf fortæller, at mange kommuner har kontaktet ham for at komme ud og fortælle om de to kommuners samarbejde.
Mange mindre og mellemstore kommuner har ikke kræfterne til at
gennemføre et komplekst it-udbud som Aarhus og København har gjort.
Især de mindre kommuner har spurgt ind til, om Aarhus og Københavns
Systematic-løsning er ”sådan en storkommune løsning”.
”Det er ikke tilfældet. De kommunale opgaver er de samme i små og
store kommuner, og løsningen skalerer både op og ned. Så den er ikke
specielt målrettet til store kommuner,” siger Esben Wolf.
”Business casen på den her type system kan ret nemt blive positiv uanset størrelse. Man skal måle den tid organisationen bruger på dokumentation. Lad mig give et eksempel. Hvis du som kommune kan spare op til 20
pct. af tiden på dokumentation i forhold til i dag, svarer det til mellem to og
fem procent af hele organisationens budget. Det er rigtig mange penge.
Vores kalkule, som vi holder for os selv, er særdeles positiv. Vi har haft
revisionsfirmaet BDO til at lave en intern undersøgelse, som grundlag for
vores business case. Vi bruger adskillige hundreder årsværk på dokumentation inden for dette område. Hvis vi med det nye system, kan nøjes med
at registrere informationerne et sted, og dermed reducere vores ressourcer til dokumentation, så siger det sig selv, at vi kan spare eller omgøre
ressourcer på anden vis,” siger Esben Wolf.
Esbjerg, Hjørring, Kalundborg kommuner er andre kommuner, der er i
udbud. Det forventes at 40 kommuner går i EU-udbud, mini-udbud eller
køber ind på SKI-aftalen 02.19.
‹‹‹

Esben Wolf, Aarhus Kommune

Eksemplarisk
Mette Harbo omtaler samarbejdet med Aarhus Kommune som eksemplarisk.
”Vi kunne jo godt have været i konkurrence med hinanden, fordi vi trækker på de samme ressourcer. Men det er ikke sagen her. I stedet har vi
enedes om kernefunktionaliteten, har delt ressourcer og medarbejdere og
kan skalere systemerne op efter behov,” siger Mette Harbo.
De to kommuner har således byttet ressourcer i hele forløbet. Mette
Harbo kalder det for ”digital deleøkonomi”.
”Vi vil ikke stoppe samarbejdet her. Vi har fået blod på tanden. Vi er i
gang med at udvide samarbejdet til at omfatte andre områder. Inden for
boliger og hjælpemidler på social- og sundhedsområdet har vi nu indgået
samarbejde med Esbjerg og to regioner og er ved at skrive en kravspecifikation inden for telemedicin. Den kravspecifikation vil også kunne bruges
af alle kommuner i landet,” siger Mette Harbo.

”

Vi laver ikke en Aarhus- og en
københavnerversion. Vi har lavet en
løsning, der kan bruges af alle andre
kommuner, store som små.
Mette Harbo, Københavns Kommune

5.500 bærbare enheder
Københavns Kommune ruller 5.500 bærbare android-enheder ud til 9.300
medarbejdere på 180 lokationer i februar 2017. Mette Harbo fik fint besøg
af to direktører fra Samsung. Mette Harbo spurgte dem, hvor stort projektet i København egentlig var for Samsung.
Samsung direktørerne spurgte om hun mente i Danmark eller Europa?
I Europa.
Ja, så lå Københavns Kommune i den øvre ende af top 5.
Så Samsung har fået øjnene op for digitaliseringen i danske kommuner.
”Udover at EOJ er et stort udviklingsprojekt – er det også et kæmpe logistikprojekt at planlægge, hvordan 9.300 medarbejdere deles om 5.500
bærbare enheder og samtidig etablere en mobil infrastruktur. Vi bruger
Samsungs Device Management System, som Samsung har udviklet som
en cloud-løsning. Det betyder, at vi kan bestille nye enheder og opgraderinger direkte i Korea. Herefter bliver de leveret direkte til medarbejderen
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›››
Systematics
Elektroniske
Omsorgs- og
Social- Journalsystem (EOJ/ESJ)
Columna Cura er Systematics borgerjournal, der kombinerer brugervenlighed og
beslutningsstøtte i én it-løsning. Columna
Cura giver et overskueligt og opdateret
overblik over opgaver og borgere - og hjælper med at gøre en kompleks hverdag mere
håndterbar.

Med Columna Cura får
sundhedspersonalet:
1. Mobil understøttelse af arbejdsgangene,
der favner medarbejdernes hverdag og gør
dem i stand til at dokumentere deres arbejde på farten og sammen med borgerne også når internetdækningen har huller
2. Faglige metoder (Fælles Sprog III/VUM)
tænkt ind i designet af Cura. Systemet
hjælper medarbejderen igennem de obligatoriske dokumentationsområder og sørger
for, at alle krav opfyldes.

3. Effektiv kommunikation mellem medarbejdere og på tværs af faggrupper – uden
unødige adviser, telefonopkald og ’gule
lapper’.
4. Brugervenlighed i fokus. Systemet er
intuitivt og let at betjene, hvilket frigør tid til
borgerkontakt.

5. Indbygget beslutningsstøtte der gør
Cura til den gode kollega, som hjælper
brugeren igennem sine arbejdsopgaver på
bedste vis.

6. Overblik over arbejdsopgaver og de
borgere, man er i kontakt med. Brugerne
af systemet får automatisk fremvist den
information, som er relevant på det givne
tidspunkt.
Kilde: Systematics
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Systematic
har taget 1/6 af
markedet i et hug
Systematic har en anden tilgang til kunderne end de traditionelle leverandører.
Det siger Senior Account Manager Henrik Rosenberg Rasmussen, Systematic,
som har vundet landets to største kommuner, København og Aarhus inden for
EOJ-systemer.
Aarhus Kommune og Systematic bor dør om
dør i Aarhus. Kommunen tog kontakt til Systematic i foråret 2014.
”Vi har en anden tilgang til kunderne end de
traditionelle leverandører. Når vi går ind i noget, kigger vi på, hvad vi kan lave sammen med
kunden. Vi går efter den bedste løsning. Og
ikke hvordan vi kan sætte os på kunden,” siger
Senior Account Manager Henrik Rosenberg
Rasmussen, Systematic.
Systematic har taget de to første og største
skalpe på EOJ-markedet. Aarhus og Københavns Kommuner. De to udbud minder om hinanden, og de to kommuner har i øvrigt arbejdet
tæt sammen om forløbet.
”Med kontrakterne i Aarhus og København
har vi taget et afgørende skridt ind på markedet for omsorgsjournaler. Vi har inden for kort
tid indgået kontrakter med begge kommuner,
og begge kommuner ønsker at sætte nye
standarder på området. De to kommuner har
tilsammen mere end 15.000 medarbejdere, der
kommer til at arbejde med vores løsning,” siger
Henrik Rosenberg Rasmussen, Systematic.
”Da vi første gang talte med Aarhus Kommune om EOJ, var vores viden om området
begrænset. Vi havde allerede gode erfaringer på sundhedsområdet med udvikling af
patientjournalsystemer til sygehusene. Da vi
overvejede vores indtog på det kommunale
sundhedsmarked, var vi bevidste om, at vi
skulle gå vinkelret ind på de eksisterende
løsninger og løse kommunernes primære udfordringer her. Ellers risikerer vi at blive sat og
blive hængende på bakken. Det skal forstås på
den måde, at Aarhus Kommune havde en vægtil-væg løsning på EOJ-området. Det vil ikke
passe til os at lave noget tilsvarende. Derfor
begyndte dialogen med Aarhus om, hvordan
man udvikler et åbent system – en platform i

”

bunden, der med åbne snitflader giver kommunen mulighed for at invitere andre leverandører indenfor. Hvis Aarhus Kommune finder
verdens bedste app i Australien, så er det ikke
Systematics løsning, der skal stå i vejen for
det. Vi sætter os ikke på kunden. Vi åbner op
sammen med kunden – ud mod markedet,”
siger Henrik Rosenberg Rasmussen.
I løsningen Columna Cura bruger Systematic
den nye fælleskommunale standard, Fælles
Sprog III, i de to kommuners EOJ-løsning til
sundheds-, ældre- og plejeområdet.
Fælles Sprog III er en standard, der er udviklet af KL i samarbejde med landets kommuner,
og som udgør en af grundpillerne i Systematics nye løsning. Den er indarbejdet på alle
niveauer lige fra datamodel til brugergrænseflade. Det skal sikre sammenhæng, kvalitet
og effektivisering i den kommunale indsats til
fordel for borgeren.
For Columna Cura er det klare mål at skabe
”en god kollega” for medarbejderen. Med Fælles Sprog III indbygget i brugergrænsefladen
bliver det nemt og effektivt at dokumentere,
opdatere og genbruge relevante oplysninger
om den enkelte borger. Samtidig sikres der
sammenhæng og samarbejde på tværs af de
specialiserede fagpersoner, faggrupper, funktioner, kommuner og sektorer.
”Det er en blåstempling af vores platform
samt vores agile arbejdsmetode og samarbejdsform med vores kunder, at så store og
professionelle organisationer vælger os frem
for mere etablerede leverandører i markedet.
Både Aarhus og Københavns Kommune har
vist os stor tillid, og det forpligter,” siger Henrik Rosenberg Rasmussen.
Aarhus Kommune går i luften den 13. marts
og Københavns Kommune den 2. maj.
‹‹‹

Vi har en anden tilgang til kunderne end de traditionelle
leverandører. Når vi går ind i noget, kigger vi på, hvad vi
kan lave sammen med kunden. Vi går efter den bedste
løsning. Og ikke hvordan vi kan sætte os på kunden.
Henrik Rosenberg Rasmussen, Senior Account Manager Systematic.
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Bo Haaber, EG:

”EOJ er en udbudsbølge,
igangsat af Fælles Sprog III”
EG er den nye dreng i klassen som leverandør af EOJ-systemer. De er ikke nye i kommunerne, for de leverer allerede i dag en række løsninger indenfor økonomi, løn, selvbetjening, og digitalisering af arbejdsgange. Desuden har virksomheden 700 løsninger kørende på det specialiserede socialområde. Det nye for EG
er derfor pleje- og omsorgsområdet.

EG har ikke været med i de to store udbud i Aarhus og København – af den
simple grund, at løsningen ikke var klar.
Men nu er EG, ifølge den ansvarlige chef for offentlige systemer,
Executive Vice President Bo Haaber, helt klar og er blevet prækvalificeret
i udbuddet hos Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD),
som udover de ni medlemskommuner, Rødovre, Hvidovre, Albertslund,
Vallensbæk, Ishøj, Glostrup, Høje Tåstrup, Dragør og Solrød, også tæller
fire kommuner uden for medlemskredsen. Det er Tårnby, Allerød, Frederikssund og Stevns. Et udbud på i alt 13 kommuner. Disse 13 kommuner
sidder lige midt i udbudsprocessen og er pålagt tavshedspligt.
”Der er sat en udbudsbølge i gang i landets kommuner. Det er Fælles
Sprog III i KL, der har igangsat den bølge. Det har vi forholdt os strategisk
til. Vi satser på at få vores bid af kagen, og vi følger udbuddene i kommunerne tæt,” siger Bo Haaber.
”Fælles Sprog III betyder, at mange kommuner skal skifte system, da
ingen af de eksisterende systemer på markedet endnu er godkendt af KL
til Fælles sprog III. Derfor er spørgsmålet for den enkelte kommune, hvis
de nu alligevel skal skifte system, om de så også skal skifte leverandør
eller om de skal fortsætte med deres nuværende leverandør. Vi går ind i
markedet, fordi de nuværende løsninger på markedet virker trætte,” siger
Bo Haaber.
EG har ikke vundet nogle kontrakter endnu, men omvendt har de heller
ikke tabt nogle. Det har været vigtigere for os at være klar til at deltage i
konkurrencen, frem for at komme ud for tidligt.
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EG har store forventninger til markedet og investerer i omegnen af 25
mio. kr. på sin nye sammenhængende kommuneløsning, der bygger på
Fælles Sprog III og som kan tilpasses den enkelte kommune.
”Samfundet bevæger sig i en ny retning, hvor flere ældre i fremtiden skal
lære ”at være herre i eget liv”. Vores løsning bygger på at understøtte den
udvikling som en selvbetjenings- og mobil løsning. Vores løsning har den
ældre medborger og de kommunale brugere som udgangspunkt. Det skal
blive langt nemmere at it-understøtte det på en ensartet måde,” siger Bo
Haaber.

Glædeligt med udbud efter forhandling
Bo Haaber glæder sig over, at flere og flere kommuner nu laver udbud
efter forhandling.
EG er repræsenteret 25 steder i Skandinavien, og ifølge Bo Haaber, har
både svenskere og finner i den offentlige sektor været bedre til at ”lytte” til
leverandørerne på markedet.
”Reglerne har jo været der hele tiden. De offentlige beslutningstagere i
Danmark har bare ikke brugt dem. Det glæder mig, at DSD nu går forrest
og bruger reglerne om udbud efter forhandling til at vælge den leverandør,
der passer bedst til dem. Det siger mig, at der nu er konkurrence på markedet. For mig er det monopolbrud i praksis,” siger Bo Haaber.
‹‹‹

Bo Haaber, EG

EG Sensum
- markedets nye løsning

›››

”

Fælles Sprog III betyder, at mange
kommuner skal skifte system, da ingen af de eksisterende systemer på
markedet endnu er godkendt af KL til
Fælles sprog III.

EG Sensum er navnet på markedets nyeste og mest avancerede
EOJ-løsning til kommunernes ældre- og omsorgsområde, født med
Fælles Sprog III. Teknologien bygger på EG’s mangeårige erfaring fra
det specialiserede socialområde, hvor EG har mere end 700 kørende installationer i landets kommuner. Løsningen understøtter alle
relevante myndighedsopgaver i en sammenhængende løsning, der
optimerer og effektiviserer den offentlige opgavevaretagelse på både
social-, omsorgs- og sundhedsområdet.

Uanset, om medarbejderen er leder eller visitator, teamleder,
hjemmehjælper eller sygeplejerske, tilbyder løsningen en pallette af
veldesignede funktioner og moduler samlet i en brugervenlig og overskuelig grænseflade, der tilpasses den enkelte medarbejder og faggruppe. Det giver den samlede organisation overblik over økonomien,
overskud til faglighed og mere tid til omsorg for den enkelte borger.
Løsningens brugervenlighed og mobiloptimerede grænseflade
understøtter den enkelte medarbejders faglighed og hverdag på alle
platforme.
Da EG Sensum kan anvendes på tværs af social- og sundhedsforvaltningerne, giver løsningen også kommunen et samlet overblik over
borgerens situation på tværs af faglighederne i ICS, VUM og FS III.

Kilde: EG
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CSC har en
tredjedel af
markedet for
EOJ-systemer

”Derfor skaber vi helstøbte løsninger som understøtter de nordiske velfærdsmodeller, hvilket giver os den unikke kapabilitet til at udbrede vores
produkter ikke bare i Danmark, men i hele Norden. Ca. 25 pct. af vores
omsætning dækkes af de kommunale løsninger og dertil hørende service,”
siger Philippe Blanco.

Fremtiden for EOJ hos CSC

I Danmark benyttes CSCs EOJ-system VITAE Suite af
32 kommuner, hvilket vil sige lidt under en tredjedel af
kommunerne og svarende til ca. 40 pct. af befolkningen. Derudover er der to kommuner i Sverige, som også
benytter VITAE Suite. CSC har leveret EOJ-løsninger
siden 1995. Der er 120 ansatte, som arbejder på området
og som har sit speciale både teknisk og fagligt indenfor
sundhedsområdet.
”VITAE Suite EOJ-løsningen er en del af den samlede CSC produktportefølje, der dækker alt fra præ-hospitaler i ambulancer og EPJ-systemer til
hospitaler og over til den kommunale EOJ løsning - VITAE Suite. Suiten
er ikke blot en Elektronisk Omsorgs Journal, men derimod et integreret
journalsystem, der servicerer både Ældre- og Omsorgsområdet, men
faktisk også Sundheds- og Træningsområdet såvel som Social-, psykiatrimisbrugs-, børne- og voksenhandicapområderne. Kommuner med CSC
som leverandør kan derfor samle journaliseringen af borgere inden for
disse områder og opnå et utal af fordele lige fra et genbrug af data til en
signifikant økonomisk fordel,” siger Philippe Blanco, Healthcare Industry
General Manager, CSC Nordic & Baltic Region
CSC´s vision med EOJ-løsningen VITAE Suite er at udvikle og videreudvikle markedsførende it-løsninger, der effektivt understøtter kommuner
og private organisationer i at levere ydelser og tjenester af højest mulig
kvalitet til medborgerne.

›››

CSC tilbyder produkt
med følgende styrker:

Én løsning for alle velfærdsområder – der skaber mulighed for en
sammenhængende borgerindsats på tværs af velfærdsområderne

Én borgerjournal – der giver det fulde overblik over borgerens journal
Én løsning der giver mulighed for understøttelse borger inddragelse Empowerment
Rig på funktionalitet, robust, fleksibel og brugervenlig – giver mulighed for at målrette arbejdspladsen for den enkelt bruger af løsningen
Åben platform der styrket til fremtiden der giver kommunerne mulighed for inddragelse nye innovative løsninger igennem den åbne
integrationsplatform
Der fokuseres igennem 4 strategiske indsatser:
• Højeffektive arbejdspladser til kommunens medarbejdere
• Mobilitet
• Borger- og pårørende inddragelse
• 360 graders serviceintegration
Kilde: CSC

16

Kit-magasinet 1 / 2017

”EOJ-platformen gør det som nævnt muligt for kommunerne at lade
Omsorgs-, Sundheds- og Socialområdet arbejde i samme journalsystem.
Mange kommuner høster allerede fordelene af at samle journaliseringsopgaven til ét centralt system i forhold til at forkorte afstanden mellem
velfærdsområderne. Medarbejdere kan her arbejde sammen og sikre en
fælles, koordineret indsats overfor de borgere, der har brug for mere end
et velfærdsområde. Denne strategi har CSC sammen med fremsynede
kommuner forfulgt i en årrække, og det er fortsat den strategi, vi forfølger:
nemlig at udvikle stadig mere moderne it til kommunerne i de nordiske
lande, og lade de gode udviklingsidéer fra ét kommunalt område komme
de andre til gode,” siger Philippe Blanco.

”

EOJ-platformen gør
det som nævnt muligt for kommunerne
at lade Omsorgs-,
Sundheds- og Socialområdet arbejde
i samme journalsystem”
Philippe Blanco, CSC Nordic
& Baltic Region

Fælles Sprog III
”Behovet for at effektivisere er det seneste årti blevet endnu større for at
kommunerne kan imødegå den demografiske udvikling. Dette sker bl.a.
ved udarbejdelse af et nyt fællessprog, der giver mulighed for at arbejde
på tværs af velfærdsområder, myndighed og personale i marken, og med
den samme metode i alle landets kommuner. CSC har i fællesskab med
KL siden 2012 arbejdet på at udvikle Fælles Sprog 3 (FSIII).”
”Det er naturligt at CSC VITAE Suite også skal understøtte FSIII ligesom
produktet tidligere har understøttet FSI, FSII og God Sagsbehandling. Ligesom de tidligere vurderingsmetoder vil CSC sikre at den nye model fører
til mere effektive løsninger og arbejdsgange.”
”Dette løser CSC ved at videreudvikle på den eksisterende borgerplatform, men også ved at tilbyde en helt ny mobil platform, som gør at den
enkelte medarbejder kan arbejde effektivt på farten, hos borgere og i
miljøer, hvor kontoret ikke passer ind. Mange kommuner ønsker i dag at
nedlægge kontorer til fordel for at lade medarbejderne bruge mere tid hos
borgerne og på den måde effektivt afslutte opgaverne på stedet,” siger
Philippe Blanco.
Udviklingsarbejdet med FSIII har været i gang siden foråret 2016. Sønderborg Kommune er på nuværende tidspunkt i gang med den første pilot
test af FSIII.
‹‹‹
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KMD har over 70 kommuner
som EOJ-kunder
Direktør Mikael Vissing, KMD, stiftede Avaleo i 2006 og solgte selskabet til KMD i 2015 og er i dag
ansvarlig for KMDs aktiviteter på sundhedsområdet.
KMD opkøbte det specialiserede softwarehus Avaleo i 2015 og overtog 53
ansatte fra firmaet for at målrette sin satsning på sundheds- og socialområdet i landets kommuner. KMD er i dag markedets største leverandør
med over 70 kommuner som kunder. Den nuværende markedsandel er
hovedsaligt med løsningen KMD Care, som stammer fra et andet opkøb
KMD gjorde i 2011, da virksomheden overtog Rambøll Care.
I 2017 er markedssituationen imidlertid ny. I og med kommunerne er ved
at indføre Fælles Sprog III fra KL som metode inden for sundheds- og omsorgsområdet, er markedssituationen forandret. KMD har derfor besluttet
at fase KMD Care ud og satser nu entydigt på KMD Nexus, som bygger på
den tidligere løsning fra Avaleo.
Direktør Mikael Vissing, KMD: ”Sundheds- og omsorgsområdet er
et komplekst marked. De nye løsninger dækker i dag over flere faglige
domæner i ét og samme system. Nexus håndterer arbejdsprocesserne på
både sundheds- og omsorgsområdet, men også det specialiserede socialområde, som omfatter voksenhandicap, socialpsykiatri og misbrug. Det er
tredje generation af løsninger, vi er i gang med at udbyde nu.”
Han ridser situationen op.
Han omtaler de nye løsninger som en moderne velfærds- og omsorgsplatform, der indeholder funktionalitet på fire hovedområder, som bruges på
tværs af fagdomænerne.
• Det første handler om ydelser, hvor man bevilger, bestiller og afregner
ydelser til borgere.
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• Det andet er ressourcestyring og planlægning, herunder opgavestyring
og kalender.
• Det tredje er en fælles borgerjournal, der drejer sig om faglig og social
udredning, herunder handleplaner og medicinering.
• Det fjerde er kommunikation – både internt i kommunen og mellem
læger, hospitaler og andre myndigheder.
”I stedet for at fagsystemerne udbydes enkeltvist, som det skete tidligere, udbydes de nu i et sammenhængende system med udgangspunkt i en
fælles borgerjournal. Det er ganske omfattende og meget komplekst.”
”Oprindeligt startede den elektroniske omsorgsjournal (EOJ-systemer
red.) som en planlægningskalender og et disponeringssystem for hjemmehjælperne. Det var tilbage i 90´erne og blev solgt som et pc-system. Det
var 1. generation.”
”2. generation var i slut 90´erne og begyndelsen af 00´erne som en
konsekvens af ”fritvalgsordningen”, hvor man begynder at få private leverandører ind på markedet. Her voksede det fra at være et planlægningssystem til at blive et komplekst fagsystem som en client/server løsning.
På det tidspunkt er løsningerne stadig opdelt i fagområder.”
”Nu står vi ved 3. generation som er rammesystemer, der dækker en række områder, som ældreområdet, velfærdsområdet, og det specialiserede
socialområde. De nye platforme, som er åbne, rækker over disse områder.
Vi bygger også APIer ind, som gør at andre leverandører, kan bygge oven
på Nexus.”

Mikael Vissing.

”3. generation bygger driftsmæssigt på cloud eller ASP. Det vil sige driften ligger hos en leverandør, og ydelsen leveres som en service. Endelig er vi også på vej mod en platform, der
kan bruges mobilt. De fleste af kommunens medarbejdere er på farten, og skal have adgang
til services fra mobile enheder,” siger Mikael Vissing.
Konsekvensen af de nye løsninger med Fælles Sprog III betyder, at kommunerne bliver
langt mere datadrevne.

De tre muligheder
Kommunerne har tre muligheder.
”Kommunerne skal med Fælles Sprog III gennem en indkøbsproces. Kommunen kan
gøre tre ting. De kan gå i EU-udbud. Eller de kan købe gennem SKI-aftalen 02.19 som et
miniudbud eller gennem direkte tildeling. Esbjerg, Hjørring og DSD på Vestegnen er i gang
med EU-udbud. Aalborg er også på vej med et EU-udbud. Omkring halvdelen går i EU-udbud
og den anden halvdel gennemfører udbud inden for rammerne af SKI-udbud,” siger Mikael
Vissing.
”Konkurrencen er hård. Det er digitale løsninger med over 200.000 kommunale medarbejdere. Det dækker op til 1/3 af kommunernes samlede serviceudgifter. Digitaliseringen af
området er meget væsentlig til at holde styr på borgernes data og medarbejderes adgang til
data. Kommunerne køber en platform, som de kan bygge oven på.” siger Mikael Vissing.
‹‹‹

›››

”

Omkring halvdelen går i EU-udbud og den anden
halvdel gennemfører udbud inden for rammerne
af SKI-udbud.

Nexus

KMD Nexus er en samlet platform til borgerforløb
på sundheds-, omsorgs- og socialområdet. Den
indeholder fire systemområder; ydelsesområdet,
ressource- og planlægningsområdet, journalisering
samt kommunikation.
Systemet samler alle relevante data på de borgere,
det modtager hjælp inden for områder som alkoholmisbrug, botilbud, forebyggende hjemmebesøg,
plejecentre, sundhedsfremme og forebyggelse og
meget andet.
I KMD Nexus arbejder alle medarbejdere på tværs
af faggrupper og forvaltningsområderne i den samme løsning, hvilket er særlig nyttigt, når der samarbejdes på tværs af forvaltninger og fagligheder.
KMD Nexus leveres som Software-as-a-Service
og har åbne API’er, så der nemt kan integreres fra
andre leverandørers it-systemer omhandlende lige
fra medicindosering til telemedicinske målinger og
elektroniske nøglesystemer.

Kilde: KMD

– en del af Dafolo-koncernen

Vi bygger bro...
... fra visioner
til konkrete løsninger

„

„

... fra selvbetjening
til sagshåndtering

„

... mellem borgere
og forvaltning

Kontakt os for en aftale, hvor vi opdaterer dig
på vores nyeste løsninger.

Jan Krøll • 4139 4505 • jk@dafolo.dk
Birgit Bøgvad • 2199 7518 • bb@dafolo.dk
Claus Simonsen • 2968 0915 • csi@convergens.dk
Stephen Reusch • 4020 5350 • sha@convergens.dk
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Markedet for læringsplatforme
er snævret ind
Feltet af leverandører inden for læringsplatforme var i forvejen smalt, og med KMD’s opkøb af UVdata og udfasning af KMD Educa blev feltet reduceret til to dominerende leverandører og en håndfuld mindre.
Kit Roesen, KL programleder for Brugerportalsinititativet, som læringsplatformsprojektet hører under, mener,
at der er plads til en større spiller mere på markedet, men er overordnet set tilfreds.

Der er lige nu to dominerende leverandører samt en håndfuld mindre
på markedet for digitale læringsplatforme. KL programleder Kit Roesen,
Brugerportalsinitiativet:
”Vi havde nok en forventning om tre førende løsninger på markedet for
læringsplatforme, men det er af forskellige grunde lige nu endt på to. Men
der er jo flere leverandører – aktuelt syv – så der er leverandører nok til at
skabe et tilstrækkeligt mangfoldigt marked,” siger hun.
UVdata med løsningen MinUddannelse og Meebook har stort set delt
det kommunale marked imellem sig med enkelte runners-up i feltet som
eksempelvis MoMo fra Systematic. Det er dog ikke kun KMD’s opkøb af
UVdata, der er grunden til det relativt smalle felt.
”BPI-programmet har som udgangspunkt en fast tidsramme, som leverandørerne har arbejdet under, så en af grundene har nok været, at man
som leverandør virkelig skulle være parat, da det begyndte at gå stærkt, og
alle kommunerne gik i gang med at købe ind,” siger Kit Roesen.

Et vildt kapløb
Søren Adolph, ejer og direktør i Meebook, peger både på tidsrammen og
usikkerheden om, hvad en læringsplatform egentlig skulle indeholde, som
vigtige faktorer.
”Det har været et vildt kapløb, og vi har skullet opfinde læringsplatformen fra bunden. Det indebar en del gætværk, og det krævede store
investeringer og meget hurtig udvikling. Lidt firkantet kunne man sige,
at det var dem, der gættede rigtigst hurtigst, der satte sig på de største
markedsandele.”
Søren Adolph peger sammen med flere af sine kolleger i branchen og
i skoleverdenen også på nogle rå markedsmekanismer, der har snævret
leverandørfeltet ind.
”Med 98 kommuner er der et begrænset økonomisk potentiale i markedet, og når så den løsning, der er lagt op til fra KL’s side, er en decideret
dansk model, er det heller ikke et interessant marked for udenlandske
virksomheder, hvoraf der faktisk var nogle stykker med i de indledende
faser.”

Store krav til organisationen
Inger Surrow Jakobsen, Senior Manager hos Systematic, peger også på, at
kravene til organisationen hos leverandørerne bliver ekstra store, når man
ud over de detaljerede krav, der udspringer af skolereformen, også giver
kommunerne mulighed for at stille deres egne krav.
”Som leverandør skal man kunne løse rigtig mange forskellige opgaver,
når man skal udvikle ud fra så mange specifikke krav, og det kræver selvfølgelig en stærk organisation og nogle betydelige investeringer. Hvis man
havde lagt op til en mere generisk løsning, kunne leverandørfeltet have
været bredere,” siger hun.
Indtil videre er Systematic’s løsning MoMo kun afsat til én kommune,
men Inger Surrow Jakobsen er ikke bekymret.
”Timingmæssigt mener jeg, vi har en fordel, fordi vi først for alvor satte
gang i vores udvikling, efter kravene fra KL var kendte. Nu, hvor lærerne
virkelig begynder at anvende de løsninger, der er solgt til kommunerne, vil
der helt sikkert komme en reaktion. Et er jo at sælge løsningerne, noget
helt andet er at få dem implementeret,” siger hun.

Næsten monopol
John Klesner, formand for Danmarks IT-vejlederforening, havde oprindeligt forventet, at der ville være omkring to en halv større spillere på markedet, men de to, det lige nu er endt på, er nok det optimale, kommunerne
kan håbe på.
”Hvis der skal være den nødvendige økonomi til at udvikle løsninger ud
fra de behov, som kommunerne har formuleret, er der nok ikke plads til
flere. Men den oprindelige idé bag Brugerportalsinitiativet om et ”kludetæppe”, hvor kommunerne frit kunne vælge farve og størrelser, er gået lidt
i stykker,” siger han.
Han ser en pendant til udviklingen på området for digitale læringsmidler.
”Med to leverandører af læringsplatforme og én leverandør af den
kommende samarbejdsplatform, AULA, tegner der sig næsten et monopol
i stil med ClioOnline og Gyldendals dominans på markedet for digitale
læremidler.”

Indskolingen en udfordring

”

Selvom Kit Roesen mener, at der er plads til en større spiller mere på
markedet, ser hun også et tydeligt potentiale i den nuværende markedssituation.

Mange lærere føler, at de arbejder med beta-versioner, hvor selve
betjeningen er meget bøvlet. Det er et problem, der skal tages meget alvorligt, for hvis ikke 85 pct. af brugerne melder, at det er let og
brugbart, så dør det, selvom funktionaliteten er til stede.
John Klesner, Danmarks IT-Vejlederforening.
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”Der er som sagt flere leverandører end de to, der lige nu er dominerende, og der er som sådan ikke noget problem i at have et antal leverandører, der ikke har så mange kommuner på deres læringsplatform – de
kan jo have andre produkter og kundeunderlag. Derudover mærker vi
i øjeblikket en stigende interesse fra dagtilbuddene for løsninger til at
understøtte digital læring, så der er der klart et potentiale for at udvide
markedet.”
De aktører, Kit Magasinet har talt med, er alle enige om, at der stadig
er en del at gøre, før læringsplatformene på det aktuelle marked kan
honorere de krav og forventninger, der er fra skolernes side. Det er specielt
indskolingen, der ifølge mange ikke er særlig godt understøttet i dag –
primært fordi mange løsninger er meget teksttunge. Opfølgning på elevernes udvikling med hensyn til sociale kompetencer og trivsel er et andet
område, der skal modnes, ligesom muligheden for nemt at få et overblik,
eksempelvis fra en ledelsesmæssig vinkel, også nævnes som et område,
der skal styrkes.

Brugervenlighed vigtig
John Klesner peger også på brugervenligheden som et helt afgørende
punkt, som der ifølge ham ikke er særlig stort fokus på i KL’s kravspecifikationer. Leverandørerne har været optaget af at opfylde kravene, men
står nu med et stort dilemma: Det, der er udviklet, har svært ved at nå
elever og lærere i de yngste klasser.”
”Vi er ikke i tvivl om, at løsningerne nok skal udvikle sig til det bedre, men
ting tager tid, og vi bygger i øjeblikket et skib, mens vi sejler. Mange lærere
føler, at de arbejder med beta-versioner, hvor selve betjeningen er meget
bøvlet. Det er et problem, der skal tages meget alvorligt, for hvis ikke 85
pct. af brugerne melder, at det er let og brugbart, så dør det, selvom funktionaliteten er til stede.”
John Klesner konstaterer med tilfredshed, at man tilsyneladende har
lært noget af den manglede fokus på brugervenlighed, idet AULA-udbuddet indeholder en belønning til leverandøren ved stor brugertilfredshed.

Krav om ISAE 3402
Jan Gaardboe Jensen, uddannelsesdirektør i KMD og direktør i UVdata,
mener ikke, at man skal se KL’s kravspecifikationer som ultimative krav,
men nærmere som et katalog, man kan tage afsæt i, men som slet ikke
dækker det hele.

”

Vi havde nok en forventning om tre førende
løsninger på markedet for læringsplatforme,
men det er af forskellige grunde lige nu endt på
to. Men der er jo flere leverandører – aktuelt syv
– så der er leverandører nok til at skabe et tilstrækkeligt mangfoldigt marked.
Kit Roesen programleder KL

”Vi udvikler hele tiden, og det meste udspringer af de mange krav, vi får
fra kommunerne. Når man først begynder at tage en løsning i brug, får
man selvfølgelig appetit på mere. Så man må endelig ikke tro, at man er
hjemme, bare fordi man har dækket KL-kravene,” siger han.
Hvad angår den videre udvikling på markedet, ser han frem til at se, hvilken betydning det får, at KL i kravspecifikationen har rådet kommunerne
til at sikre, at leverandørerne lever op til kravene i ISAE 3402. Det er en revisorerklæring, der dokumenterer ordentlige it-forhold hos en virksomhed
og fungerer som bevis for, at man lever op til lovkrav og god it-skik.
”Det er et aspekt, som fylder meget hos os, men det er også noget, der
kræver en betydelig investering. Så jeg ser frem til at se, hvilken vægt, det
får, når kommunerne fremover skal vælge leverandør,” siger han.
Kommunerne er dataansvarlige i forhold til håndteringen af sikkerheden
på læringsplatformene, og Kit Roesen fortæller, at der har været drøftet
sikkerhedskrav i en åben proces med leverandørerne, som forholdt sig
positivt til kravene – herunder kravet om ISAE 3402-valideringen.
‹‹‹

”

Timingmæssigt mener jeg, vi har en fordel, fordi
vi først for alvor satte gang i vores udvikling, efter kravene fra KL var kendte.
Inger Surrow Jakobsen, Systematic
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Aarhus indfører MinUddannelse
på alle skoler
Aarhus er i gang med at rulle læringsplatformen MinUddannelse ud på alle kommunens skoler. De første tilbagemeldinger
er positive, men det er også klart, at der helt generelt skal ske en modning af løsningerne for at dække behovene.
Mette Hardis Jakobsen, konsulent, Læring og Udvikling i Aarhus Kommune og indtil for få uger siden lærer på Mårslet Skole og Per Søndergaard,
lærer på Læssøesgades Skole i Aarhus, er en del af ”De 32+”, som er en
gruppe frikøbte it-ressourcepersoner, der står for at introducere nye tiltag
på skolerne. De har netop afsluttet 1. modul i introduktionen af MinUddannelse på samtlige 48 skoler i kommunen.
”De første reaktioner fra lærerne har været positive. Der har selvfølgelig
været mange diskussioner og nogle helt valide bekymringer i forhold til at
skulle arbejde på en ny læringsplatform, men lige nu koncentrerer vi os
om at præsentere funktionaliteten, så lærerne kan begynde at skabe det
indhold, der giver værdi for læringen,” siger Per Søndergaard.
Ifølge Mette Hardis Jakobsen er der også sket en vis afdramatisering ved
at komme i gang med at bruge platformen.
”Mange lærere er jo allerede vant til at arbejde på forskellige digitale
platforme og kan konstatere, at det er ikke så svært. Samtidig holder vi jo
også fast i, at god undervisning er en meget nuanceret størrelse, og bare
fordi der ligger et lækkert undervisningsforløb på platformen, så bliver
selve undervisningen jo ikke automatisk fantastisk,” siger hun.

Behov for modning
På trods af de første positive erfaringer er der områder, hvor der stadig
udestår meget udvikling.
”De største udfordringer ligger i forhold til indskolingen og specialområdet. Systemet er meget teksttungt, og det er naturligvis et problem, der
skal løses med noget, der er mere visuelt orienteret. Et andet vigtigt punkt
er at kunne afspejle progressionen hos den enkelte elev, så det ikke ender
i en ren afkrydsningsøvelse, hvor man bare sætter flueben ud for hvert
læringsmål,” siger Per Søndergaard.
Dennis Møller Hansen, sektionsleder i Læring og Udvikling, ser også et
stort behov for yderligere modning af markedet.
”Lige nu er der ingen af systemerne, der understøtter arbejdet med
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elevernes personlige og sociale kompetencer, og det er noget, vi har stor
fokus på i Aarhus. Derudover skal ledelsescockpittet også udvikles yderligere,” siger han.

Få leverandører
Markedet for læringsplatforme er nyt, og med KMD’s opkøb af UVdata og
dermed MinUddannelse er feltet af leverandører skrumpet ind.
”Alle systemerne på det her marked er jo umodne, så ligegyldigt hvad
man vælger, vil man ikke få noget, der bare kan det hele,” siger Mette
Hardis Jakobsen og fortsætter:
”Det bliver meget vigtigt, at de relativt få leverandører er villige til at
lytte til brugernes feedback. I den forbindelse er det jo ikke nødvendigvis
positivt med meget få dominerende leverandørerne, for hvem vil de lytte til
blandt de mange brugere af systemet?”
Lone Juric, som er programleder, peger på et misforhold mellem de
oprindelige intentioner med Brugerportalsinitiativet, som indførelsen af
læringsplatforme hører under, og så den nuværende markedssituation:
”Målet med Brugerportalsinitiativet var blandt andet at skabe et mangfoldigt marked på dette område, men på det seneste har vi rent faktisk set
en indsnævring.”

Skiftede til MinUddannelse
I udvælgelsesprocessen lænede Aarhus sig tæt op ad kravspecifikationerne fra KL kombineret med enkelte specifikke Aarhus-krav. Vejen mod
valget af MinUddannelse har dog budt på et par bump og omkørsler. Man
blev opmærksom på nogle fejl i udbudsbetingelserne og valgte derfor at
lade udbuddet gå om. I den nye runde blev KMD Educa valgt, men da KMD
opkøbte UVdata – og dermed løsningen MinUddannelse – og meldte ud, at
KMD Educa ville blive udfaset, valgte man at skifte til MinUddannelse.
”Rent timingmæssigt var det muligt for os at skifte, da vi på det tidspunkt
endnu ikke havde igangsat nogle aktiviteter med KMD Educa. Rent juridisk

var vi også på sikker grund, da substitueringen skete på de samme kontraktvilkår som ved valget af KMD Educa,” fortæller Lone Juric. Men er det
så det bedste system, man har fået – når der tidligere er valgt to andre?
”Vi har fået det bedste system til den rigtige pris. Der har jo været mange
forskellige parametre i spil i udvælgelsesprocessen ud over selve systemet – eksempelvis pris, service og samarbejde med leverandøren – og vi
mener, vi samlet set er landet på den bedste løsning,” siger Lone Juric.

Det rigtige anvendelsesniveau
Ifølge Per Søndergaard har det formentlig været en fordel, at hele processen blev forlænget, da man dermed har haft mulighed for at få diskuteret
nogle af de helt principielle spørgsmål til bunds, inden man begyndte at
rulle en løsning ud.
”Vi har været igennem diskussionen om selve præmissen med at arbejde med læringsmål og synlig læring, så selvom der selvfølgelig stadigvæk
kan være nogle bekymringer og forbehold, så kan vi nu have fokus på at
lære selve løsningen at kende,” siger han.
Mette Hardis Jakobsen peger på vigtigheden af at finde det rigtige niveau
for anvendelsen af læringsplatformen.
”I forbindelse med introduktionen af MinUddannelse taler vi meget om,
at man jo ikke behøver at opstille læringsmål for alt, man foretager sig i
undervisningen. Man kan i princippet gøre det helt ned på lektionsniveau,
men hvis det giver mere mening at gøre det på forløbsniveau, skal man
vælge at gøre det,” siger hun.
Der er ikke udstukket detaljerede retningslinjer fra centralt hold om selve
anvendelsen af læringsplatformen, eksempelvis med hensyn til på hvilket
niveau, man opstiller læringsmål.
”Læringsplatformen er overordnet set et værktøj, der skal understøtte
læringsprocessen, men hvor meget, man bruger det og hvordan, må man
beslutte lokalt,” siger Lone Juric.

men og beslutningen om at arbejde med læringsmål og synlig læring. Men
har det været nødvendigt at indføre et nyt system for at forfølge det mål?
Hvilken værdi vil en læringsplatform egentlig tilføre undervisningen?
For Dennis Møller Hansen ligger svaret i selve ordet læringsplatform.
”Læringsplatformen giver værdi ved at understøtte børnenes læring, og
det sker ved at være et samlingssted for informationer og for de aktører,
der er omkring børnene – ikke mindst ved i endnu højere grad end tidligere
at invitere forældrene ind i et samarbejde i forhold til deres børns læring.”
Indførelsen af en læringsplatform ligger ifølge Dennis Møller Hansen
også fint i forlængelse af et arbejde, der er pågået i flere år.
”Det er en naturlig del af den opgave, vi længe har haft med at gå fra
vurderingsdata til læringsdata, som vi kan bruge fremadrettet til at styrke
det enkelte barns læring. Og vi ved, at denne type systemer kan understøtte transparens, fokus, systematik og en vis ensartethed, der er gavnlig for
læringen.”

Kulturforandring
Dennis Møller Hansen understreger, at man ikke ser arbejdet med introduktionen af læringsplatformen som ”implementering”, men snarere en
del af en større bevægelse.
”Vi taler om en kulturforandringsproces, som vi skal have et setup til
løbende at understøtte.
Per Søndergaard ser som lærer gode muligheder i en læringsplatform i
det daglige arbejde.
”Det gode ved en læringsplatform er, at den samler og skaber sammenhæng mellem elevplaner, årsplaner og læringsforløb. Så jeg ser platformen som det sted, hvor jeg planlægger min undervisning, og som jeg
bruger som afsæt i mine lektioner,” siger han.
‹‹‹

Nødvendigt med et system?
Introduktionen af læringsplatforme i folkeskolen udspringer af skolerefor-

” ” ”
Mange lærere er jo allerede
vant til at arbejde på forskellige digitale platforme og kan
konstatere, at det er ikke så
svært.
Mette Hardis Jakobsen

Lige nu er der ingen af
systemerne, der understøtter
arbejdet med elevernes personlige og sociale kompetencer, og det er noget, vi har stor
fokus på i Aarhus. Derudover
skal ledelsescockpittet også
udvikles yderligere
Dennis Møller Hansen

Vi har fået det bedste system
til den rigtige pris. Der har jo
været mange forskellige parametre i spil i udvælgelsesprocessen ud over selve systemet
– eksempelvis pris, service og
samarbejde med leverandøren
– og vi mener, vi samlet set er
landet på den bedste løsning”
Lone Juric
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TEMA

Kommunerne
skrives ind i
nyt telepolitisk
oplæg
Region Sjælland, 17 sjællandske kommuner gennem KKR-Sjælland, Dansk Energi og Teleindustrien, har formuleret 12 punkter
til en fremtidig telepolitik. Det er tænkt som et politisk indspil til
Energi- Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).
Essensen i et nyt telepolitiske indspil er, at kommunerne og regionerne skal spille en langt større rolle i telepolitikken end de gør
i dag og gennem et samarbejde med telebranchens aktører kan
være med til at sikre investeringer i den digitale infrastruktur.
Regionsrådsformand Jens Stenbæk (V), Region Sjælland: ”Jeg
håber at vi med vores fælles indspil til et kommende teleforlig har
slået fast, at dette problem skal vi tage alvorligt, og at vi kan nå
rigtig langt gennem et konstruktivt samarbejde mellem kommuner, region og stat og telebranchen. Hvis vi ikke handler vil
Danmark blive overhalet af andre lande og dermed mister vi både
udvikling, arbejdspladser og virksomheder.”
Kommunerne er slet ikke med i det nuværende Teleforliget af
1999. Derfor er mange kommuner på egen hånd i gang med at
stille krav om en efterspørgsel, der kan sikre hurtige internetforbindelser og bedre mobildækning. Assens, Syd- og Norddjurs, Byregion Fyn, Næstved, Lejre, Roskilde og Frederikssund Kommuner
og Business North Region er alle i gang.
I Vestjylland har Ringkøbing-Skjern Kommune måtte annullere sit
bredbåndsudbud efter klager. Det er brandærgerligt, siger Jesper
Lemming, koordinator for kommunikation. Kommunen vil nu lave
en ny markedsafdækning og overvejer desuden om kommunen
skal føre erstatningssag mod Netplan for rådgiveransvar.
Direktør i Teleindustrien Jakob Willer siger, det er glædeligt, at
Ringkøbing-Skjern Kommunen er kommet frem til den samme
konklusion som Teleindustrien, at bredbåndsudbuddet ikke var
lovligt. ”Det er samtidig en advarsel til andre kommuner om, at
man skal holde sig inden for telelovens rammer.”
Han slår nu til lyd for, at der kommer mere tilsyn med kommunerne på teleområdet.
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Samarbejde skal sikre bedre
mobil- og bredbåndsdækning
Region Sjælland, de 17 sjællandske kommuner, og de to brancheorganisationer Teleindustrien og Dansk Energi er gået
sammen om 12 forslag om bedre mobil- og bredbåndsdækning. De har sendt de 12 forslag til Energi- Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V), som et fælles indspil til indholdet i et nyt dansk teleforlig.
Siden Region Sjælland og KKR Sjælland oprettede Digitalt Aktionsforum
i november 2015, har der været drøftelser med Teleindustrien og Dansk
Energi om de fælles spilleregler inden for telelovgivningen, som kan fremme udrulningen af bredbånd og bedre mobildækning i alle egne.
”Jeg håber at vi med vores fælles indspil til et kommende teleforlig har
slået fast, at dette problem skal vi tage alvorligt, og at vi kan nå rigtig langt
gennem et konstruktivt samarbejde mellem kommuner, region og stat og
telebranchen. Hvis vi ikke handler vil Danmark blive overhalet af andre
lande og dermed mister vi både udvikling, arbejdspladser og virksomheder. Vi er et digitalt foregangsland og det skal vi blive ved med at være
– det fælles indspil til et nyt teleforlig vil være med til at sikre dette, siger
Regionsrådsformand Jens Stenbæk, (V) Region Sjælland.
Regeringens målsætning om, at alle som minimum skal have adgang til
100 Mbit/s i download og 30 Mbit/s i upload i 2020 skal fastholdes. Denne
målsætning bør suppleres med en målsætning om anvendelsen af den
digitale infrastruktur.
Det er ved anvendelsen af den digitale infrastruktur, at den reelle samfundsværdi skabes. Dertil skal EU’s vision om et Gigabit-samfund i 2025
være med i det kommende teleforlig.

Samarbejde sænker barrierer og fremmer udbredelse
Kommunerne i Region Sjælland, Region Sjælland og de to brancheorganisationer Dansk Energi og Teleindustrien har sammen lavet fælles
retningslinjer for, hvordan den digitale infrastruktur kan udbygges. Nu er
de klar til næste skridt, og har sendt en pakkeløsning til regeringen om
modernisering af teleforliget.
”Det teleforlig, vi har i dag, er fra 1999. Der er sket rigtig meget siden alle
havde en Nokia-telefon for 18 år siden. Efterspørgslen på høje bredbåndshastigheder stiger og vil fortsat stige kraftigt. Det gælder både til privat
brug, men også i den grad for erhvervslivet, som bliver mere og mere
afhængige af gode bredbåndsforbindelser,” siger borgmester Niels Hörup,
(V) Solrød Kommune og formand for KKR Sjælland, der har 17 kommuner i
medlemskredsen.

Fælles forslag til nyt teleforlig
Teleindustrien, Dansk Energi, Region Sjælland og Kommunekontaktrådet
Sjælland har derfor sammen udarbejdet 12 konkrete initiativer, som kan
danne grundlaget for den fremtidige danske telepolitik. De 12 initiativer er
sendt til Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt.

”Den digitale infrastruktur er forudsætningen for vækst og udvikling i
hele landet. Det bør derfor være den røde tråd i telepolitikken at stimulere
investeringerne i udbygning af bredbånd og mobildækning. Uden dette
fokus når vi ikke i mål. Det kræver en aktiv erhvervspolitik på området,
forudsigelighed og stabilitet i rammerne og et målrettet fokus på at fjerne
barrierer. Vi skal være ambitiøse og samarbejde om at nå resultater,” siger
direktør Jakob Willer, Teleindustrien.
”Et nyt teleforlig skal fremme udbredelsen af en digital infrastruktur i
verdensklasse – vel og mærke i hele landet. Derfor er det afgørende, at et
nyt teleforlig sætter mål og retning for fremtiden, og skaber stabile og attraktive rammebetingelser, så det i endnu større grad fremmer de private
investeringer. Her har vi i fællesskab samlet en række konkrete forslag
som kan understøtte at Danmark bliver en digital vindernation,” siger
branchechef for telepolitik Thomas Woldiderich, Dansk Energi.
Energi-, Forsynings- og Klimaminister, Lars Christian Lilleholt (V) meldte
ud på Energistyrelsens Telekonference 21. nov. 2016, at han gerne vil se
på teleforliget igen og gerne vil i dialog med alle parter. Han har tidligere
indkaldt til drøftelser om et nyt teleforlig.
Lars Chr. Lilleholt (V) skriver i en mail til Kit-Magasinet, at han forventer,
der kommer et nyt teleudspil i løbet af 2017.
‹‹‹

”

Det teleforlig, vi har i dag, er fra 1999. Der er sket rigtig meget siden alle havde
en Nokia-telefon for 18 år siden. Efterspørgslen på høje bredbåndshastigheder
stiger og vil fortsat stige kraftigt.
Borgmester Niels Hörup, formand KKR Sjælland
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Region Sjælland, 17 sjællandske kommuner i KKR, og de to brancheorganisationer Dansk Energi
og Teleindustrien har i fællesskab udarbejdet 12 punkter til et nyt telepolitisk indspil.

1.

Den digitale infrastruktur i Danmark
skal være blandt de bedste i verden
Hver husstand, hver virksomhed og alle dele af
den offentlige forvaltning skal sikres adgang
til en digital infrastruktur i verdensklasse. Adgangen skal kunne ske på en række forskellige
måder, (trådløst, kablet, via antennenetværk)
osv. og med en teknologi, der er tidssvarende.
Regeringens målsætninger om minimum, at
alle skal have adgang til 100 Mbit/s i download
og 30 Mbit/s i upload i 2020 skal fastholdes.
Denne målsætning bør suppleres med en
målsætning om anvendelsen af den digitale
infrastruktur. Det er ved anvendelsen af den
digitale infrastruktur, at den reelle samfundsværdi skabes. Det kunne eksempelvis være,
at mindst 50 pct. af de private forbrugere,
virksomheder og offentlige myndigheder i
2020 skal anvende denne adgang. EU’s vision
om et Gigabitsamfund i 2025 skal indeholdes
i det kommende teleforlig. Målet bør være,
at Danmark er blandt de tre bedste lande i
verden, hvad angår udbredelsen af den digitale
infrastruktur, hastighederne i nettet og anvendelsen af digitale løsninger.

2.

Det skal være attraktivt at investere i
den digitale infrastruktur i Danmark
En digital infrastruktur i verdensklasse kan
alene sikres ved løbende og massive investeringer i udbygning af bredbånd- og mobilnettene. Derfor skal det gøres attraktivt at
investere i digital infrastruktur. Den røde tråd
i telepolitikken bør derfor være at sikre, at der
er incitamenter for fx selskaber og finansielle investorer til at investere sammen med
bredbåndsbranchen og til at være til stede og
konkurrere på det danske telemarked. Det skal
gøres attraktivt for både borgere og selskaber
at investere i digital infrastruktur.
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3.

De bedste og billigst mulige rammer
og vilkår på tværs af staten, regioner
og kommuner
For at sikre, at der skabes den bedst mulige
infrastruktur for de midler, der investeres, bør
det være et selvstændigt mål i telepolitikken
at sikre de bedste og billigst mulige rammer
for en effektiv digital infrastruktur i Danmark.
Det betyder, at der på tværs af kommuner, regioner og ministerier er en samlet målsætning
om at fjerne barrierer og ensarte procedurer,
således at der sker en regelforenkling, der gør
det mere smidigt at etablere digital infrastruktur. Det skal gøres attraktivt at være ejer og
leverandør af digital infrastruktur, og det lokale
samarbejde mellem kommuner, regioner
og infrastrukturudbydere skal styrkes på en
måde, der sikrer, at barrierer fjernes og byrder
reduceres.

4.

Teknologineutral regulering
Telereguleringen på markedet bør være teknologineutral. Effektiviteten af tjenester og
teknologier samt forbrugernes præferencer
skal være afgørende for, hvilke teknologier og
tjenester, der udbydes og efterspørges på det
danske telemarked. Princippet om tjenesteog teknologineutralitet er helt afgørende for
at sikre en sund udvikling af det danske telemarked.

5.

Markedsbaseret udvikling
Den markedsbaserede udvikling har bragt os
langt, og ved at fjerne barrierer kan markedsudrulningen nå længere ud. Det grundlæggende princip for udviklingen af det danske
telemarked bør således være, at de almindelige markedskræfter skal sikre udrulning af
infrastrukturer, udvikling af nye tjenester og
stadig bedre dækning.

6.

Dækning i alle dele af Danmark
Der skal være tidssvarende dækning i alle
dele af Danmark. I de områder, hvor der ikke
opnås dækning på markedsvilkår, skal der
udvikles modeller for, hvordan disse områder hurtigst muligt kan opnå dækning. Et nyt
teleforlig skal klart adressere, hvorledes der
ved offentlig-privat samarbejde kan opnås
dækning de steder, hvor markedet ikke sikrer
tilstrækkelig kapacitet til alle. Derfor er der i
teleforliget grund til at fastsætte klare rammer
for det offentliges aktiviteter og for, hvordan
man gennem afgrænsede og målrettede initiativer og samarbejde mellem det offentlige og
private selskaber kan nå endnu længere med
infrastrukturen på måder, der ikke forvrider
konkurrencen på markedet. Det skal i den
forbindelse sikres, at der gives klare rammer
og vejledning til kommunerne om mulighederne, således at der ikke skal udvikles mange
forskellige lokale modeller.

7.

Følg udbredelsen af digital
infrastruktur
Der skal gennemføres årlige nationale opfølgninger på fremdrift i dækningen på baggrund
af tjekditnet.dk og mobilkortlægning. Opfølgningen skal bruges til en konkret dialog om,
hvordan kommuner, regioner, stat og branchen
kan medvirke til, at den nationale målsætning
opnås.

8.

Nationalt Digitaliseringsråd
Den teknologiske udvikling på telekommunikationsområdet går meget hurtigt.
Denne hurtige udvikling kræver et agilt og
fokuseret samarbejde mellem myndigheder og branche. Derfor skal der etableres
et nationalt digitaliseringsråd – som skal
styrke samarbejdet og koordineringen
mellem de forskellige ressortministerier,
som hver især har regulering, der påvirker
udbredelsen af den digitale infrastruktur
og anvendelsen af digitale løsninger.
Regioner, kommuner og branchen skal
inddrages i digitaliseringsrådet. Det nationale Digitaliseringsråd skal forankres på
højt nationalt politisk niveau.

9.

Regionerne og kommunerne
bidrager til at binde Danmark
sammen digitalt gennem offentlig efterspørgsel
Regionerne og kommunerne er tæt på borgere og virksomheder og dermed tæt på,
hvor løsningerne skabes. Regionerne og
kommunerne skal inddrages tættere i arbejdet med at sikre gode forudsætninger
for at sikre teledækning i hele Danmark.
Digital infrastruktur er grundlæggende
for blandt andet digitale borgerrettede
sundhedsløsninger, og det offentlige gør
allerede i dag udpræget brug af digital
infrastruktur. Derudover har digital infrastruktur stor betydning for erhvervsudvikling og bosætning.

11.

Regionerne og kommunerne skal
inddrages i forbindelse med dækningskrav ved frekvensauktioner
Regionerne og kommunerne skal inddrages tidligt i formuleringen af dækningskravene ved de kommende frekvensauktioner. Dækningskravene skal formuleres
på baggrund af tjekdit-net. Frekvensauktionerne skal bruges aktivt til at forbedre
dækningen i de områder, hvor der er dårlig
dækning, under hensyn til de formål som
de enkelte frekvenser er egnede til at løse.

12.

Servicetjek og revision af
teleforliget
Teleforliget skal sikre stabile og forudsigelige rammer for telebranchen i Danmark.
Der skal gennemføres årlige nationale
netværksredegørelser for at følge udviklingen. De forelægges relevante folketingsudvalg og for det foreslåede nationale
digitaliseringsråd. Netop fordi udviklingen på teleområdet går så hurtigt er det
afgørende, at forligskredsen løbende
inddrages i ændringer af rammer og mål,
som har eller som skønnes at have betydning for den politiske udvikling. Der skal
gennemføres ”servicetjek” af teleforliget
hvert 3. år.

10.

Brug indtægter fra frekvensauktionerne til at skabe bedre dækning
Indtægter fra frekvensauktioner skal
tilbageføres til investering i infrastruktur,
og anvendes til at styrke efterspørgslen
og til udbygning af infrastrukturen i de
områder, hvor markedskræfterne ikke af
egen drift bygger infrastruktur samt til at
løse samfundsopgaver, herunder dem der
pålægges branchen.
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Ringkøbing-Skjern
annullerer
bredbåndskontrakt
Ringkøbing-Skjern Kommune har kastet håndklædet i ringen og ophæver sin kontrakt med Eniig og RAH om
at rulle fiber ud til 32.000 adresser i løbet af de kommende år.

For anden gang inden for seks år annullerer Ringkøbing-Skjern Kommune et udbud inden for bredbånd. Første gang i 2011 fordi kommunen ikke
havde pengene. Anden gang i januar 2017, fordi der er dele af udbuddet,
som ikke overholder EU´s regler om statsstøtte. Ringkøbing-Skjern lånte
70 mio. kr. af den offentlige lånepulje til at investere i fiberbaserede
internetforbindelser.
”Vi er desværre kommet dertil, hvor vi efter dialog med EU-Kommissionen, og den gennemgang af udbuddet, vi har bedt Advokatfirmaet
Bech-Bruun om at gennemføre, at vi er nødt til at ophæve kontrakten.
Det er brandærgerligt. Men der er ingen vej uden om,” siger koordinator
for kommunikation Jesper Lemming, Ringkøbing-Skjern Kommune.
”Der er lavet fodfejl i EU-Udbuddet, og vi må erkende, at vi er nødt til
at ophæve kontrakten,” siger Jesper Lemming.
Indtil videre har energiselskabet lagt fiber i vejen ud for 4500 adres-

Teleindustrien
ønsker aktivt tilsyn
med kommunerne
Mange kommuner har telepolitiske aktiviteter i gang.
Det får Teleindustrien til at foreslå regeringen, at der
føres aktivt tilsyn med kommunerne.
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ser. Firmaet fortsætter med at rulle fiberbredbånd ud til 11.000 adresser
i 2017. Dvs. i alt 15.500 adresser vil have mulighed for at købe fiberforbindelser ved udgangen af 2017. Det svarer til næsten halvdelen af
alle adresser i kommunen. Ringkøbing-Skjern vil nu gå i gang med en
ny kortlægning af markedet. Kommunen har stadig ambitioner om at
få bredbånd ud til hele kommunen. Nu skal kommunen kortlægge den
”anden halvdel af adresserne,” som ikke har fået fiber ved det annullerede bredbåndsprojekt.

Ulovligt
Direktør Jakob Willer, Teleindustrien, som er en brancheorganisation for
teleselskaberne, betegner Ringkøbing-Skjerns Kommune udbud som
ulovligt.
”Når Ringkøbing-Skjern bruger 70 mio. kr. i offentlig støtte til udrul-

”Nu har vi i Teleindustrien selv taget sagen mod Ringkøbing-Skjern op,
fordi vi kunne se, den var helt gal. Der er rigtig mange kommuner, som
er i gang på teleområdet. Jeg er bekymret for, om der er andre kommuner, der i lighed med Ringkøbing-Skjern ikke har helt styr på reglerne,
uden at vi opdager det. Derfor har vi foreslået Energi- Forsynings- og
Klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), at der bliver nedsat et råd, der
får ansvar for at føre effektivt tilsyn med kommunerne, så de kommunale aktiviteter ikke skævvrider telemarkedet og sker i strid med
reglerne,” siger Jakob Willer.
Tele- og internetselskaberne i Danmark investerer årligt omkring 6 mia.
kr. i at udbygge deres mange forskellige net.
”For at sikre et højt investeringsniveau i telebranchen er der behov for
forudsigelighed og stabilitet i rammebetingelserne. Der er bestemt

ning af bredbånd, så skal det ske inden for lovens rammer. Det gjorde det
ikke. Vi klagede til EU-Kommissionen over det. Og det har EU-Kommissionen givet os ret i. Det er glædeligt, at kommunen nu er nået frem til samme
konklusion som os,” siger Jakob Willer.
Der er flere dele i udbuddet, der efter Teleindustriens opfattelse er i strid
med reglerne om statsstøtte.
”Vores klage over udbuddet gik især på tre forhold. Et: Der var ikke tilstrækkelig kortlægning og afdækning af markedet. To: Støtten blev givet på
et uklart grundlag. Det var ikke gennemsigtigt, hvordan støtten blev givet og
til hvilke dele af nettet. Tre: Endelig var der ikke opstillet klare krav om sikring af konkurrence og tredjeparts adgang til nettet. Det er meget essentielt
i reglerne om statsstøtte,” siger Jakob Willer.

Erstatningssager
Der var tale om en femårig kontrakt, som EnergiMidt og RAH Fiberbredbånd, indgik med Ringkøbing-Skjern Kommune. Nu bliver kontrakten
ophævet efter godt to år – udgangen af 2017 – og dermed kan Ringkøbing-Skjern Kommune nu risikere erstatningssag fra Energiselskabet for
tabt omsætning og indtjening.
I forhold til den tekniske rådgivning fra Netplan har kommunen sat en
proces i gang sammen med Advokatfirmaet Bech-Bruun for at afklare, om
kommunen skal lægge sag an mod Netplan for rådgiveransvar. Så længe
den proces er i gang har kommunen ingen kommentarer.
Direktør Anne Mette Møller, Netplan, siger: ”Vi er godt bekendte med
den proces Ringkøbing-Skjern Kommune har sat i gang, og som vil rette
et erstatningskrav mod os vedrørende EU-statsstøtte i den komplekse
udbudssag.”
”Kommunen og vi har hele tiden vidst, at det er en højrisikosag. Derfor har
vi som rådgiver igennem hele forløbet omhyggeligt fulgt alle kommunens
instrukser, samt de råd og vejledninger, der er kommet fra Erhvervsstyrelsen (nu Energistyrelsen red).”
”Netplan blev hyret ind til at yde teknisk rådgivning og har ikke haft det
juridiske ansvar. Vi er overraskede over at sagen vender sig mod os,” siger
Anne Mette Møller.
Ringkøbing-Skjern Kommune har brugt over 4 mio. kr. på udbuddet.

#offdig

Offentlig
digitalisering
2017
Den 22.-23. marts samler
DANSK IT over 1.300 deltagere
i Musikhuset Aarhus til to
spændende konferencedage,
hvor digitalisering i den
offentlige sektor er i fokus.
Konferencen stiller bl.a. skarpt på digitalt
lederskab, sammenhængende brugerrejser,
lovgivning og informationssikkerhed med:

Overambitiøse
Et teknisk argument mod Ringkøbing-Skjerns udbud er også at kommunen
har været for ambitiøse i sine krav. I regeringens bredbåndsplan 2020 har
målet været 100 Mbit/s ned og 30 Mbit/s op. Ringkøbing-Skjern Kommune
har fra starten stillet krav om 100 Mbit/s både ned og op. Og med mulighed
for at skrue op til 1 Gbit/s. Dermed er det ikke teknologineutralt, fordi det
kun er fiberbredbånd, der kan levere de hastigheder. Det er kommunens
udbud også kritiseret for.
Men med de høje internethastigheder overhaler kommunen både regeringens og EU-Kommissionens krav på området. De har så at sige været for
ambitiøse.
‹‹‹

• Mere end 50 faglige indlæg og debatter
• Besøg af minister for offentlig
innovation Sophie Løhde
• Udenlandske keynotes
• Uddeling af årets digitaliseringspris
Læs mere om konferencen og
se hele programmet på
www.offdig.dk

ikke behov for, at man som teleselskab risikerer at skulle konkurrere med
offentligt finansieret infrastruktur i områder, hvor markedet faktisk leverer
løsninger,” siger Jakob Willer.
Kit-Magasinet har skrevet til Energi- Forsynings- og Klimaminister Lars
Chr. Lilleholt (V).
”Jeg kan forstå, at telebranchen efterlyser bedre tilsyn med og klarere
rammer for kommunernes aktiviteter i forhold til at sikre god mobil- og
bredbåndsdækning. Dette er også et ønske, jeg har noteret mig fra de
kommunale aktører.”
”Jeg har forståelse for dette ønske, og jeg kan oplyse, at det er noget, som
bliver overvejet i forhold til det teleudspil, som vi pt er i gang med at arbejde på, og som skal lanceres senere i år,” Lars Chr. Lilleholt.
‹‹‹
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Yousee topscorer
i Bredbåndspuljen
56,6 pct. af de fuldt finansierede bredbåndsprojekter fra regeringens bredbåndspulje er Yousee, det tidligere TDC,
løbet af med. Virksomheden får således offentlige midler til at
sikre hurtige internetforbindelser på landet og de
steder i byen, hvor borgerne ikke har mulighed for 10 Mbit/s ned og
2 Mbit/s op.

De første 80 mio. kr. i Bredbåndspuljen er nu delt ud. Der er 30
projekter med 3739 adresser i 21 kommuner, som har fået tilskud
i denne første runde af puljen. Bredbåndspuljen på 200 mio. kr. er
en aftale mellem den tidligere Venstre regering og Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, De Konservative, Socialdemokraterne, SF
og De Radikale. I 2016 er der sat 80 mio. kr. af, i 2017 til 2019 er 40
mio. kr. til rådighed hvert år.
Når man regner det igennem svarer det til, at hver adresse i gennemsnit har fået 21.400 kr. i statsstøtte. Dertil kommer kommunal
støtte i en række kommuner. I et projekt i Mariagerfjord Kommune har 103 husstande fået tildelt omkring 4,5 mio. kr. af regeringens bredbåndspulje. Det svarer til over 43.000 kr. pr. husstand i
statsligt tilskud.
I den anden ende af skalaen ligger Utterslevhøj Grundejerforening i København med 319 adresser og et offentligt tilskud på
godt 3 mio. kr. Det svarer til et tilskud på 9.500 kr. pr. adresse.
Udover de statslige tilskud har kommunerne medfinansieret
projekter for 2,7 mio. kr.
Den samlede egenfinansiering fra sammenslutninger af borger
og virksomheder er på ca. 12,2 mio. kr. inkl. moms. Egenfinansieringen varierer fra 2.000 kr. pr. adresse til 15.000 kr. i de enkelte
projekter.
Men danskere med dårlig internetforbindelse bør være fortrøstningsfulde, mener Energi-, Forsynings- og Klimaminister, Lars
Christian Lilleholt (V) og peger på, at regeringen også gennem de
næste par år uddeler penge fra bredbåndspuljen.
”Vi tager hele tiden nye initiativer og presser på for at sikre, at
alle danskere får en ordentlig bredbåndsforbindelse,” siger Lars
Christian Lilleholt (V).

Blandt regeringens initiativer er muligheden for at finansiere
udrulningen af bredbånd gennem realkredit, bedre muligheder for
at kommunerne kan opstille master og en række krav i forbindelse med udbud af frekvenser, tilføjer ministeren.
Danskere med dårlig internetforbindelse skal ifølge Lars
Christian Lilleholt (V) presse på for at få udfordringer løst.
Puljen er målrettet områder, hvor der ikke er adgang til mindst
10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload. Der kan gives tilskud
til infrastruktur, der senest i 2020 skal kunne levere 100 Mbit/s
download og 30 Mbit/s upload.
Energistyrelsen vil nu i dialog med alle interessenter, herunder
teleselskaber, sammenslutninger og kommuner med henblik på
at forbedrede ansøgningsrunden for 2017. 2017-runden sættes
i gang inden udgangen af 1. kvartal 2017. Forinden vil der blive
iværksat en ny informationsindsats.
‹‹‹

Fordeling på teleselskaber
Selskab
Comflex
Elvernet (Hårlev Antenneforening)
Energi Fyn
Foreningen selv
MES Fibernet
NEF
Stofa
Sønderho Antenneforening
Yousee

Hovedtotal
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Antal projekter
2
1
1
1
2
1
4
1
17
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Hvad betyder internetforbindelsens stabilitet?
I en �d hvor mange forretningskri�ske applika�oner
og systemer er cloudbaserede, er interne�orbindelsen i endnu højere grad virksomhedens livsnerve. Det
er ikke svært at fores�lle sig, hvor meget organisa�onen påvirkes ved et nedbrud på interne�orbindelsen.

Credocom anbefaler Juniper Networks, som historisk
set al�d har været den foretrukne leverandør �l størstedelen af alle internetserviceudbydere på globalt
plan. Netop stabilitet og redundans er yderst vig�ge
parametre for serviceudbyderne. Udstyret er kendetegnet ved at kunne serviceres og opdateres uden
Med nedenstående to �ltag kan virksomheden gøre nede�d.
meget for at forbedre dri�sstabiliteten:
Hos Fredensborg Kommune har
• Etablering af mindst to ua�ængige interne�orCredocom implementeret en kombindelser
plet løsning med leverandøruaf• Anvendelse af ”enterprise class” netværksudstyr i hængige interne�orbindelser, BGPredundant opsætning
opsætning og registrering – alt sammen baseret på robust hardware fra
Credocom anbefaler at sikre interne�orbindelsen med Juniper Networks.
redundante linjer, allerhelst fra forskellige serviceudbydere. Ægte leverandørua�ængighed kræver dog at ”Fredensborg Kommunes ansatte, såvel som vores
virksomheden opre�es i RIPE som ua�ængig orga- borgere, er som de ﬂeste andre dybt afhængige af
nisa�on. Derved får virksomheden sit eget AS-num- at være forbundet til internettet. Altid. Løsningen fra
mer (BGP) og egne IP-adresser. Denne løsning gør det Credocom gør at vi som kommune nu ejer vores egne
nemt at ski�e internetserviceudbyder uden sam�dig IP-adresser, og derfor ikke er infrastrukturmæssigt
at skulle ski�e IP-adresse. Credocom har stor erfaring bundet af gældende leverandøraftaler. Vigtigst af alt
med at gennemføre den tekniske implementering så- har løsningen vist sig særdeles robust og vi har siden
vel som den bagvedliggende administra�ve proces.
implementeringen af vores Juniper Networks hardware og multi-homed BGP-setup ikke oplevet nogle
Det op�male netværksudstyr �l at varetage denne udfald af vores internetopkobling.”
kri�ske funk�on i infrastrukturen kommer fra Juniper
Thomas Fænø, IT- og Digitaliseringschef,
Networks.
Fredensborg Kommune

Bredevej 2 . DK-2830 Virum . T: +45 38 14 02 00 . www.credocom.dk

/ Af Flemming Kjærsdam

n Infrastruktur
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Lyngby-Taarbæk
Kommune sparer
millioner på eget
wan-udbud
Lyngby-Taarbæk Kommune har sparet 1,7 mio. kr. på at
gennemføre eget EU-udbud ved implementering af et WAN,
der binder alle kommunens skoler, institutioner og andre
lokationer sammen i et fibernetværk. IT-chef Mikkel Arp,
Lyngby-Taarbæk Kommune, siger, det har været et godt forløb.

Da Lyngby-Taarbæk Kommune stod overfor at skulle implementere en ny
netværksløsning, valgte it-chef Mikkel Arp at gennemføre udbuddet selv,
frem for at købe ind på en SKI-aftale.
”Selv om priserne på SKI-aftalen er skarpe, og man ved at købe ind på
disse aftaler, undgår et udbud, mente vi, at vi godt kunne gøre det bedre.
Det har vist sig at holde hele vejen,” siger Mikkel Arp.
Beslutningen om eget udbud har vist sig at være god. Det har betydet en
millionbesparelse.
Lyngby-Taarbæk Kommune skulle for et år siden implementere en ny
netværksløsning, som skulle binde kommunens 107 lokationer sammen
via kommunens egen fiberinfrastruktur. Kommunen ønskede selv at stå
for driften af løsningen, da det giver større fleksibilitet, og man råder over
kompetente it-kompetencer internt i kommunen. Mikkel Arp ville egentlig
helst undgå at sende entreprisen i udbud, da det ofte er forbundet med et
stort arbejde for kommunens folk.
”Ofte ender man med at få klager efterfølgende fra udbydere, der føler
sig uretfærdigt behandlet, og som vil gøre indsigelser mod købsbeslutningen,” siger Mikkel Arp.

Samgravning
I 2009 havde kommunen været i et WAN-udbud, som DONG vandt sammen med Conscia. DONG etablerede fiberinfrastrukturen. To måneder
efter implementeringen købte TDC imidlertid fibernettet af DONG. Og så
var man lige vidt, da TDC fik sit monopol tilbage i området. Nu skulle it-afdelingen tænke situationen om på ny.
Kommunen stod året efter overfor at skulle etablere nye kloaker, nye
vandledninger, ny fjernvarme og gadebelysning. Så it-afdelingen vidste, at
kommunen skulle graves op.
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”Vi tog kontakt til DONG og til det lokale forsyningsselskab og spurgte
om vi kunne få mulighed for at lægge et par tomrør ned, når der alligevel
skulle graves. De gav os så et praj, når de skulle grave. Vi fik vejvæsenet til
at køre tromler ud og så blev der lagt tomrør ned,” siger Mikkel Arp.
I slutningen af 2015 fik kommunen kortlagt de strækninger, hvor der ikke
havde været muligt at lave ”samgravning”.
I 2015 fik kommunen lavet rørføringen færdig, og fiberinfrastrukturen
var etableret. I 2016 begyndte it-afdelingen at kigge på det aktive udstyr.
Der skulle afgives bestillinger på udstyr inden sommerferien 2016, og så
få det leveret lige efter sommerferien, så it-afdelingen i løbet af efteråret
2016 kunne implementere udstyret.

Udbuddet
I foråret 2016 kontaktede Lyngby Taarbæk Kommune KonsensIT, som er et
konsulentfirma.
”Konsulentfirmaet lagde vægt på, hvor mange penge, der kunne spares
ved at lade én leverandør få hele entreprisen. Det ekstra arbejde, man
bruger på at finde én leverandør i udbudsfasen, kan ofte vise sig at være
godt givet ud, fordi ansvaret efterfølgende kan placeres ét sted, og man
som kunde ikke ender som kastebold mellem flere leverandører, hvis der
opstår problemer. Takket være KonsensIT’s indgående viden om udbud,
blev der ikke ekstra arbejde for os”.
”Udbudsmaterialet blev udarbejdet, så det stod helt klart, hvad kommunens behov var, og hvordan tilbuddene ønskedes udformet. Samtidig
blev det beskrevet meget udførligt, hvordan de indkomne tilbud ville blive
vurderet, så der var fuld gennemsigtighed for tilbudsgiverne. Risikoen for,
at nogen efterfølgende skulle føle sig uretfærdigt behandlet, blev dermed
minimeret,” siger Mikkel Arp.

”Vi ville have skabt reel konkurrence på området. Vi er tidligere HP-kunde på netværk, og vi havde en del cisconetværk. Der vil være både Juniper,
HP og Cisco som kunne være interesserede i et udbud som vores, fordi
infrastrukturen var etableret, vi skulle bruge aktivt netværksudstyr. Vi fik
fem-seks tilbud,” siger Mikkel Arp.
TDC fik tildelt ordren, men kunne ikke levere de nødvendige dokumenter. Derfor blev Conscia siden tildelt ordren.
Lyngby-Taarbæk Kommunes udbud endte godt. Kommunen fandt en
leverandør og implementeret en ny netværksløsning uden problemer.
Efterfølgende har kommunen selv udarbejdet en business case på udbudsprocessen, der viser, at kommunen har opnået en besparelse i million kroners klassen. Lyngby-Taarbæk-modellen kan sagtens overføres til
andre kommuner. Det kræver blot et indgående kendskab til egne behov,
viden om tekniske muligheder og en skarp kravspecifikation.

‹‹‹

›››

Lyngby Taarbæk
Kommunes
regnestykke:

Udgifter til netværksudstyr på Ski aftale:
I alt 5.2 mio. kr.
Udgifter til eget udbud:
3,5 mio. kr.
Besparelse
1,7 mio. kr.
I besparelsen til udbuddet indgår kommunens udgifter til eksterne konsulenter,
kommunens egne jurister og it-afdelingens
tidsforbrug. I alt 540.000 kr. Alligevel ender
kommunen samlet med en besparelse på
1,7 mio. kr.

Netplan
Bregnerødvej 144
3460 Birkerød
Hedeager 3
8200 Aarhus N
netplan@netplan.dk
+45 4824 6828
netplan.dk
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”

Selv om priserne på SKI-aftalen er skarpe,
og man ved at købe ind på disse aftaler,
undgår et udbud, mente vi, at vi godt kunne gøre det bedre.
Mikkel Arp

Teletrafikaftaler
Kommunikationsløsninger
Infrastruktur
Sundheds- og velfærdsteknologi
Smart society
20/04/16 20.2033

n Multisourcing

Kronik

Flerleverandørstrategier
- muligheder og risici
Flerleverandørstrategier anvendes i stadigt stigende omfang som strategi for bl.a. at reducere de samlede omkostninger
(TCO) i større projekter med sammensatte ydelser ved at reducere grundlaget for samleavancer. Flerleverandørstrategier
øger samtidigt muligheden for en løbende konkurrenceudsættelse af delydelser, hvilket i sig er medvirkende til at sikre pris
og kvalitet i fremtiden – også efter projektets implementering.

Flerleverandørstrategier har fordele. Men medfører dog samtidig en øget
kompleksitet, bl.a. ved kundens øgede ansvar. Om det i relation til et konkret kommunalt it-projekt er værd at anbefale en flerleverandørstrategi,
beror derfor på en nøje analyse af delydelsernes adskillelighed, indbyrdes
afhængigheder og leverandørudbuddet. Hvis projektet er egnet, forudsætter det succesfulde projekt implementering af effektive samarbejdsmodeller, økonomiske incitamentsmodeller samt kontraktuelle styringsmekanismer som forebygger og hurtigt afhjælper konflikter.
Som rådgivere inden for outsourcing og IT-anskaffelser oplever vi, at de
kommunale kunder i dag er langt mere modne, når de træffer beslutninger
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om sourcing, herunder flerleverandørstrategier- også kaldet ”multisourcing”. Flerleverandørstrategi betyder i denne sammenhæng, at der indgås
aftaler direkte med flere leverandører i relation til den samme aktivitet,
f. eks. IT-outsourcing.
Langt de fleste kommuner har i dag oplevet stordriftsfordelene ved at
have én hovedleverandør til at levere infrastrukturydelser med tilknyttede
services, ikke mindst når det kommer til pris og fleksibilitet. Flere af disse
kunder har dog også oplevet udfordringer, når det kommer til levering af
delydelser som hovedleverandøren måske ikke er helt så stærk i. Eller når
det kommer til samarbejdet med andre leverandører i relation til ydelser,

/ Af IT-advokat René Thornfeldt, Accura

som er knyttet til hovedleverandørens ydelser. F.eks. en batchkørsel til en
tredjeparts applikationsleverandør. Tilsvarende har flere af disse kunder
oplevet betydningen af at sidde overfor én leverandør af mange af kundens ydelser, hvor én eller flere af disse ikke fungerer som kunden havde
forudsat. I disse situationer bliver konklusionen tit, at man næste gang
gerne vil have en ”byggeklodsmodel”, hvor sammensætningen af ydelserne er fleksibel, når behovene ændrer sig.
Vi har i de senere år oplevet, at kunderne tager klarere teknologivalg.
At kunderne også har en bedre forståelse af leverandørernes styrker og
svagheder, og derfor har præferencer for ydelses- og leverandørsammensætningen. Vi ender derfor ofte med en eller anden form for flerleverandørstrategi.

Hvordan anvendes flerleverandørstrategierne
i kommunerne?
Vi har netop hjulpet et par kommuner med outsourcing-udbud under den
nye udbudslov. Disse eksempler er illustrative for anvendelsen af flerleverandørstrategier:

EKSEMPEL 1: adskillelse af sammenhængende
(del)ydelser fremmer konkurrencen.
En stor kommune havde hidtil været glad for en samlet asset management ydelse som en del af en samlet aftale om IT-outsourcing. Markedsanalysen ved genudbud viste, at meget få af de oplagte tilbudsgivere ville
kunne levere den samlede ydelse. For at undgå den situation med få tilbud
med høje priser, og samtidig undgå omkostningerne ved at gennemføre
to komplicerede udbud, valgte kommunen at indarbejde de standardiserede hardware serviceydelser i outsourcingaftalen. Herefter kunne alle
leverandører byde, og kommunen kunne herefter købe hardware separat.
Det sidste skete under grænseværdierne.
Læren her er, at foranalysen bør inkludere en grundig analyse af, hvilke
delydelser som det påtænkte udbud af ydelser kan deles op i, for at sikre,
at aktiviteten udbydes som et mix, der sikrer at ydelser med meget få
leverandører ikke inkluderes i brede udbud. Konkurrenceudsættelse er en
forudsætning for gode vilkår – så hellere vælge flere leverandører af de
mindre delydelser.

EKSEMPEL 2: flerleverandørstrategi kan bruges til at
opnå besparelser, hvis kunden er moden nok til at styre
den øgede kompleksitet
De fleste kommuner har i dag en cloud-strategi som en del af en IT-outsourcingaftale. Ved genudbud står valget ofte mellem at lade outsourcingleverandøren levere cloudydelsen via en underleverandør, eller
om kommunen vil entrere direkte med cloudleverandøren og pålægge
outsourcingleverandøren at integrere ydelserne.
Fordelen ved en samlet aftale med én leverandør er reduceret kompleksitet og mindre omkostninger til kontraktstyring. Ulempen er, at leverandøren typisk vil indregne en risikopræmie og et vederlag for integration- og
kontraktstyring.
Eksemplet er aktuelt fordi kommunerne kan se, at netop cloudydelsen
er egnet til udskillelse, fordi ydelsen er højt standardiseret. Tilsvarende set
up kan dog typisk etableres i relation til fx applikationer og asset management ydelser.

EKSEMPEL 3 – Elektronisk Omsorgs Journalsystem
(”EOJ”) – flerleverandørstrategien bør også indtænkes i
relation til fx applikationsleverancer
Mere end 40 kommuner er aktuelt i gang med EOJ-anskaffelser. Umiddelbart er der tale om et valg mellem flere forskellige samlede applikationer.
Kommunerne bør dog overveje muligheden for i videst muligt omfang at
undgå fastlåsning til én leverandør. Der er mange muligheder.
En oplagt risiko er negativ prisudvikling i den fremtidige økonomi, hvis
ændringer i applikationen ikke kan konkurrenceudsættes. Andre hensyn
omfatter muligheden for at reducere bindinger i relation til teknologivalg,
og muligheden for at fastholde fleksibilitet til fremtidig opnåelse af interoperationalitet med nye tillægsapplikationer. Det kan være forretningsapplikationer eller ny brugerintegreret funktionalitet som webservices eller
mobile services. Kan kommunen holde valget af leverandør til alle disse
afledte investeringer åben for konkurrence, har det en kolossal værdi både
økonomisk og strategisk.

Vigtige kontraktovervejelser ved brug af flerleverandørstrategier
Ved udarbejdelse af kontrakten er der en række særskilte reguleringsmekanismer, som er en forudsætning for succesfuld implementering af en
flerleverandørstrategi, uanset omfanget. Kontrakten skal baseres på foranalysens konklusioner omkring ydelsernes opdeling, indbyrdes afhængigheder, kompleksitet og risici samt leveringsprofil. Disse skal reflekteres
i såvel ydelsesbeskrivelser, prisbilag og ophørsreguleringen.
Ansvarsfordelingen skal være tydelig for alle involverede parter. Ansvarsfordelingen er ikke alene afgørende for at sikre, at alle ved, hvad
de skal levere og hvornår de skal levere det. Men også for at sikre imod
overlap, som prissættes af flere leverandører. Flere leverandørers levering
af sammenhængende ydelser forudsætter også at rapporterings- og
dokumentationskrav er velbeskrevne og ikke mindst operationelle, så de
medvirker til, at eksekveringen i praksis kan ske på koordineret vis. Det vil
sige, at kunden opnår tilstrækkelige og rettidige informationer fra leverandørerne til at kunne opnå det samlede overblik over projektet og forestå
koordineringen mellem leverandørerne. Governance-modellen er i praksis
afgørende, da den understøtter den praktiske dialog, herunder innovation
og problemløsning i hverdagen.
Flerleverandørstrategier medfører en øget kompleksitet og derved også
øget risiko – ikke mindst for uenigheder mellem leverandørerne. For at
undgå, at kunden ender som taber i relation til manglende levering, som
skyldes uenighed mellem leverandøren om ansvar for fejl og mangler eller
forsinkelser, bør kunden nøje overveje særlige konfliktløsningsregulering.
Reguleringer der fokuserer på proaktivitet og som sikrer hurtige afklaringer og adskillelse mellem projektet og konfliktløsningen er afgørende.
‹‹‹

Danske IT-Advokater er en brancheorganisation for certificerede
IT-advokater i Danmark, der i væsentligt omfang beskæftiger sig
med it og telecom. Kit-Magasinet og Danske IT-advokater samarbejder redaktionelt om faglige relevante emner.
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Ny KITOS med Single sign-on
og mulighed for benchmarking
Kommunerne har store forventninger til den nye version 2.0 af OS2Kitos.
74 medlemskommuner har bidraget med specificering af de krav, ønsker og test af KITOS 2.0.
Miracle vandt udbudsrunden i foråret 2016 og er ekstern leverandør på udviklingsprojektet.

”KITOS 2.0 består af nye funktioner, som medlemskommunerne har
ønsket sig. Samtidig er det teknologiske fundament gjort mere robust i
systemet,” siger Leif Lodahl, udviklingsleder af KITOS 2.O og it-arkitekt i
Ballerup Kommune.
Generelt er KITOS blevet mere modent. Også i forhold til Rammearkitekturen. Én af de arkitekturmæssige forbedringer i KITOS 2.0 er, at systemet
kan håndtere single sign-on med den nye fællesoffentlige standard
OIOSAML.
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”Det betyder helt konkret, at vi kan lave adgangsstyring på tværs af
systemer og er et stykke tættere på at leve op til kravene i den fælles
rammearkitektur. På lidt længere sigt, vil det være muligt at tilgå KITOS
igennem et API og med MOX-agenter. For brugerne betyder det, at de får
direkte adgang til KITOS. Da kommunerne nu skal til at brede KITOS ud
til mange ansatte, giver det store administrative lettelser i den enkelte
kommune,” siger Leif Lodahl.

”

Rapportmodul åbner for tværgående
analyser og benchmarking
En anden stor ændring ved KITOS 2.0 er rapportgeneratoren. De giver de
enkelte kommuner mulighed for selv at lave rapporter og foretage søgninger på kryds og tværs. I princippet bliver alle informationer i KITOS derved
tilgængelige for andre.
”Vi ser store perspektiver i, at data i KITOS bliver mere åbne og gennemsigtige. Data er råstoffet for digitaliseringsmedarbejdere og ledere, når der
skal træffes strategiske beslutninger om it og digitalisering. Forudsætningen for at man kan drive digitalisering er, at man ved hvad man har i sin
it-portefølje og hvilke naturlige samarbejdspartnere man kan finde til et
givent projekt”, siger Jens Kjellerup”, chef i Digitaliseringssekretariatet i
Ballerup Kommune og koordinationsmedlem af KITOS.
Rapportmodulet er et centralt og efterspurgt værktøj, som giver værdifuld ledelsesinformation. Hidtil har deling af data været begrænset til
at kommunerne har været i stand til at se, hvilke andre kommuner der
benytter et bestemt it system.

Vi ser store perspektiver i, at data i KITOS bliver
mere åbne og gennemsigtige. Data er råstoffet
for digitaliseringsmedarbejdere og ledere, når
der skal træffes strategiske beslutninger om it og
digitalisering.
Jens Kjellerup, Ballerup Kommune

Graden af åbenhed skal drøftes
Data i KITOS er lagt ind af kommunerne under en forudsætning, og på sigt
bliver denne forudsætning ændret. Derfor går KITOS Sekretariatet efter
lanceringen af KITOS 2.0 i dialog med medlemskommunerne om anvendelsen af rapportmodulet.
”I første omgang får medlemskommuner stillet nogle generiske og prædefinerede rapporter til rådighed, men på sigt håber vi, at alle data i KITOS
bliver deleinformation”, siger Jens Kjellerup”.

Stort fælleskommunalt samarbejde
KITOS samarbejder med centrale interessenter som KL og KOMBIT.
KOMBIT ønsker at bruge KITOS som fødested for data om it-systemer
og data i KITOS understøtter arbejdet med monopolbrudsprojektet og
hjælper kommunerne videre, så de kan komme rigtigt ud af deres kontrakter. KL har drøftet muligheden for et samarbejde med KITOS om KLE
opmærkning, så KITOS i højere grad dækker kommunernes behov for at
skabe struktureret tværgående viden.
‹‹‹
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Fem kommuner
samarbejder om STSOrg
De fem kommuner, Faaborg-Midtfyn, Nordfyn, Mariagerfjord, Fredericia og Lyngby-Taarbæk er gået sammen om at understøtte KOMBIT’s Støttesystemer, så de integrerer fornuftigt i det daglige kommunale arbejde.

Faaborg-Midtfyn

Nordfyn

Mariagerfjord

Fredericia

Lyngby-Taarbæk

Ingen ønsker at stå alene – slet ikke med komplicerede opgaver. Derfor er de fem kommuner
gået sammen om at integrere brugeradgangen
til fagsystemer via KOMBIT´s Støttesystemer.
Med Støttesystemerne har KOMBIT givet kommunerne en stor palette af muligheder, vi ikke
tidligere har haft i samarbejdet med leverandører af fagsystemer.
KOMBIT’s kundeorienterede tilgang gør, at
det er blevet muligt for os at rykke kontrol og
styring af sikkerhed og data hjem i egne organisationer, hvor det kan varetages af de personer
som har faglig indsigt og kompetencer der
svarer til opgaverne.
Modellen, KOMBIT anvender, giver os store
valgmuligheder. Vi kan hver især integrere og
benytte Støttesystemerne på vores måde. Vi
er ikke bundet af en bestemt software eller af
specifikke leverandører, ligesom det er fuldstændig valgfrit, om vi vil understøtte Støttesystemerne med mere eller mindre it-teknologi.
Vi er nu fem kommuner, som har implementeret Identitets- og adgangsstyringsløsninger
(IdM/IAM), for at automatisere, ensarte og
dokumentere processer, og derigennem øge
sikkerhed for korrekt rolle- og rettighedstildeling.
Behovet for os er derfor at få Støttesystemerne integreret i løsningerne så ”usynligt” som
muligt, således at eksisterende arbejdsgange, rollehierarkier, organisatoriske data, o.l.
genbruges.
KOMBIT’s snitflader til Støttesystemet Adgangskontrol og de dertilhørende administrationsgrænseflader til at angive medarbejdernes
adgange i fagsystemerne (de brugervendte
systemer, fx KY, KSD og SAPA), medfører helt
nye arbejdsgange for, hvorledes der skal angives roller og afgrænsninger for medarbejdere
der skal benytte systemerne.
Vores udgangspunkt er, at så meget som
muligt bør foregå automatisk, baseret på
forretningsregler der ikke bestemmes af it-afdelingen, men er funderet i de reelle arbejdsprocesser i kommunen.

›››

Den valgte
metode og
teknologi
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Det er også vigtigt for os, at arbejdsgange bliver liggende i kommunens egne systemer, hvor
vi selv kan bestemme udseende og funktionalitet, samt give mulighed for, at løse flere opgaver samme sted. Således er det tanken at ingen
medarbejdere skal læres op i eller benytte den
kommende administrationsgrænseflade, men
i stedet benytte selvbetjeningsplatformen i
IdM-systemet.

Tilgangen
Da medarbejderes arbejdsopgaver ofte kræver
at de arbejder på tværs af forskellige systemer,
er det nødvendigt at have en helhedsorienteret
tilgang. Som konsekvens heraf opfatter vi alle
rettigheder som sammenhængende på tværs
af systemer. Derfor finder vi det vigtigt, at
der med integration til Støttesystemerne ikke
opbygges særskilte og specialiserede komponenter.
Det er desuden væsentligt for os, at vi laver en
løs kobling til Støttesystemerne, ligesom vi gør
med andre integrationer. Dette krav bunder i, at
vi ønsker en meget høj grad af modularitet, og
at vi at den grund ikke kan have ét eksternt system, som fundament for den samlede løsning.
Vi har, i de deltagende kommuner, IdM-løsninger, der fra starten er bygget til at håndtere
forretningslogik. Vi skal kun have ét sted at administrere reglerne, uanset hvor de benyttede
data stammer fra (autoritative kilder).
Samarbejde
Som nævnt er det en stor og kompliceret
opgave at integrere til støttesystemerne. Det er
årsagen til, at vi er flere kommuner der er gået
sammen om projektet.
Andre kommuner har udvist interesse for at
benytte samme model/metode, hvilket de er
ganske velkomne til. Intet af det, vi laver, er
hemmeligt eller ”ejet” af os eller assisterende
leverandører.
‹‹‹

Valget af teknologi og metode bunder i flere krav:
• Ét autoritativt sted for forretningslogik
• Standardiseret og udbredt software
• Velafprøvet teknologi
• Skalerbarhed
• Understøttelse af vilkårlige data
• Understøttelse af OIO
• Direkte understøttelse af Governance

Aruba netværksløsninger
til den offentlige sektor

Nu på IT-rammeaftale
Nu kan den offentlige sektor se frem til netværksløsninger med teknologier,
hastigheder og sikkerhed, der gør digitaliseringen af Danmark endnu mere effektiv.
Moderniseringsstyrelsen har valgt Hewlett Packard Enterprise og
Aruba netværksløsninger, så vi nu er med i rammeaftalen for indkøb af
netværkskomponenter, tilbehør og services: Bl.a. switche, rugged switche, trådløse
netværkskomponenter, firewalls og routere.
Læs mere om fordelene for stat, kommuner, regioner, selvejende institutioner m.fl. på:
www.hpedanmark.dk/rammeaftale

Netværkssikkerhed
med Aruba ClearPass
Behovet for viden om hvem og hvad der anvender vores netværk, kablet som trådløst, bliver større og større. Vi ønsker
også kontrol over adgangen �l netværket og her vil en løsning
baseret på standarden IEEE 802.1X kunne hjælpe.
Begrebet NAC (Network Access Security) er e�erhånden blevet noget der vækker interesse i de ﬂeste IT-afdelinger.
For at opnå sikkerhed, må vi nødvendigvis begynde med at forstå hvad der er på netværket. Hvilke enheder bliver der brugt,
hvor mange og hvilke OS ﬁndes i vores infrastruktur?
Gartner har udgivet en rapport kaldet ”Market Guide for Network Access Control”, hvor de netop analyserer teknologien
og behovet. De sammenfa�er en række punkter, som den op�male løsning skal adressere:
• Policy - indeholder en dedikeret “policy management server”
• Baseline - vurderer og bestemmer sikkerhedsniveauet for
de enheder, der forsøger at �lgå vores netværk
• Access Control - blokerer, isolerer eller �llader enheder på
netværket
• Guest Networking Service - håndterer gæstelogin via en
“self service”-portal
• Proﬁling and Visibility - leverer dynamisk opdagelse, iden�ﬁka�on og monitorering af alle �lslu�ede enheder
• Bidirec�onal Integra�on - integrerer med øvrige sikkerhedskomponenter via API’er eller syslog
En af markedets bedste løsninger er Aruba ClearPass fra HPE. Løsningen indeholder
samtlige af Gartners anbefalinger �l funk�onalitet og forener høj sikkerhed og brugervenlighed i et intui�vt brugerinterface. Sam�dig er ClearPass pla�ormsua�ængig og
understø�er derfor eksempelvis også infrastruktur fra Cisco.
Credocom har implementeret NAC-løsninger baseret på Aruba ClearPass hos private
og oﬀentlige organisa�oner fra 50 og op �l 40.000 brugere. Vi har derfor stor erfaring
og indsigt i, hvordan et succesfuldt forløb tager sig ud.
Credocom er valgt af HPE/Aruba som partner på Netværkskomponenta�alen med
Moderniseringsstyrelsen.
Kontakt os for en uforpligtende snak på tlf. nr. 38 14 02 00
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