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ind
hold Lokale ildsjæle 

skaffer hurtigt internet 
til udkantsområder
Lokale ildsjæle, kommuner og energiselskaber har skaffet hurtige internetforbindelser til udkantsom-
råder – uden om regeringens Bredbåndspulje. Minimum 5000 adresser i danske udkantsområder har 
fået hurtige internetforbindelser uden at søge om tilskud fra regeringens bredbåndspulje. 
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Guldborgsund 
måler 
mobildækning 
hos borgerne 
Guldborgsund Kommune ser måling af 
mobildækning i kommunen som en 
mulighed for at tilbyde service til borgerne. SIDE 20

Han er it-chef i 
verdens næststørste 
kommune
Sermersooq Kommune er en stor kommune. Den strækker sig fra det vestlige, sydlige og til det østlige 
Grønland. Det er verdens næststørste kommune målt på areal. Kommunen er 12 gange større end 
Danmark. Der bor ca. 23.000 mennesker. 
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Vallensbæk søger Region Hovedstaden om
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Eva Berneke, KMD: 

”Vi er rigtig glade for 
det indgåede forlig 
med KOMBIT”
KMD har været i mediernes søgelys i de seneste måneder, ef-
ter massiv kritik fra KOMBIT og en række kommuner. I marts 
måned indgik KMD og KOMBIT et forlig. Et forlig adm. dir. Eva 
Berneke, KMD, er glad for.

SIDE 14

Samarbejdet mellem 
Viborg og Silkeborg er 
i fuld gang
Samarbejdet mellem Viborg og Silkeborg har udmøn-
tet sig i en fælles digitaliseringsstrategi og fælles 
udbudsplan på 17 centrale områder. 
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KOMBITs direktør 
efterlyser nye 
”færdselsregler” 
for digitaliseringen  SIDE 34
KOMBIT vil gerne starte debatten om fremtidens ”færdselsregler” 
for digitalisering og forandringer i landets kommuner.  

Ledelsessparring styrker den enkelte
og understøtter digitaliseringen
Herning Kommune har siden marts 2015 kørt med fast ledelsessparring 
til teamlederne i de syv teams, som it-afdelingen er organiseret i.  SIDE 36

Digitalt lederskab 
kræver nye kompetencer
”Ledelse i d-land” hedder en ny bog, der handler om de nye ledelseskompetencer, 
som er nødvendige for at drive transformationen i virksomhederne i forbindelse med 
digitaliseringen. Toplederne skal tættere på teknologien og it-cheferne skal forstå 
forretningen. 
    SIDE 38
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Softwarerobotterne kommer 
– hvordan vil de påvirke os?

Af formand Henrik Brix, KIT@

Der bliver talt og skrevet meget om softwarerobotter i øjeblikket. Med mange forskellige vinkler. Er det 

it-branchens gave til menneskeheden? Nu kan vi alle gå ned på 30 timers arbejdsuge og få meget mere 

tid til at spille golf og have kvalitetstid med ungerne. Eller forsvinder de kedelige administrative jobs og 

tilbage bliver ”kun” det som kræver (varme) hænder? Eller bør vi alle frygte fremtiden for vore job uanset 

hvad vi laver? Spørgsmålene er mange og usikkerheden stor.

Der er flere niveauer af SW-robotter. Fra RPA – Robotic Pro-

cess Automation som vel nærmest er scripting eller screen 

scraping i en mere avanceret form. Til kunstig intelligens 

– som er et koncept eller en paraply for en række af nye 

teknologier og nye begreber. Predictive Analytics, Operati-

onal Intelligence, Big Data, Machine Learning, selvkørende 

biler mv. For mit vedkommende handler det allermest om 

tilgangen til det. Er disse nye teknologier beslutningsstøttesy-

stemer, der kombineret med menneskelig viden og erfaringer, 

vil modernisere it-anvendelsen og som kan løfte velstanden 

til nye højder. Eller har man den tilgang, at ens job forsvinder 

om føje år. 

I 1764, da den første spindemaskine – Spinning Jenny – kom 

til, strejkede arbejderne på fabrikken af frygt for at miste 

deres arbejde. Da Uber kom til Danmark med sin digitale 

forretningsmodel, kom politikerne taxabranchen 

til undsætning og vedtog særregler, så 

Uber lukkede i Danmark. Min påstand 

er, at lokale regler ikke kan – og ikke 

skal – standse udviklingen af fx Ubers 

forretningsmodel, ej heller udviklingen 

af selvkørende biler.  

I dag er det ikke kun de ufaglærte, som 

er maskinstormere eller skeptiske over 

for de nye teknologier. Blandt eksper-

ter, akademikere, læger, advokater, 

journalister og it-chefer er der 

også nogle, der frygter denne 

udvikling. Robotter med 

kunstig intelligens vil først 

overtage menneskeheden 

siden samfundet. Usik-

kerheden er stor, fordi 

udviklingen er global. Vil 

det være en robot med 

software, der træffer 

straksafgørelse om du 

kan få hjælpemiddel? Vil 

det være en robot, der 

giver dig din diagnose i 

stedet for lægen. Nej – 

det vil det ikke. I hvert 

tilfælde først om noget tid. Lægen og sagsbehandleren er det 

faglige kvalitetstjek af robottens arbejde. Robotten er trænet 

i at lære eller overvåge – med faglig ekspert bistand. Og det er 

startet med meget dedikerede robotter som er programmeret 

til at løse en bestemt opgave – støvsuger, græsslåmaskine, 

selvkørende bil, droner og objektive beregninger. 

 

Kunstig intelligens stiller krav 
til nye kompetencer
Der er et godt stykke vej til vi helt bliver erstattet af AI-syste-

mer eller lignende. Til gengæld vil vi få intelligente beslut-

ningsstøttesystemer, der løser opgaver som mennesker slet 

ikke selv kan rumme. Mennesker med nye kompetencer i 

samspil med de nye AI-systemer kan løse opgaver som vi 

ikke kan løse i dag. 

Kommunerne har med rammearkitektur og støttesystemer 

taget et skridt i den rigtige retning, fordi vi tager ejerskabet 

til opgaver, infrastruktur og data. Dermed kan vi understøtte 

sammenhænge og gevinsterne ved nemmere adgang til flere 

data. Med RPA kan vi opnå hurtige gevinster, hvor systemer-

ne ikke umiddelbart –endnu – selv kan tale sammen. Det kan 

reducere mængden af rutineopgaver ligesom screen scraping 

og scripting har gjort det.

Men hvilke kompetencer bliver der så brug for, hvis det i 

fremtiden vil være robotter eller intelligente systemer, som 

overvåger og håndterer de rutineprægede ydelser? Der skal 

være nogen til at udvikle algoritmerne og træne robotterne i 

at udføre opgaver. Så der vil være behov for nye kompetencer 

til at gøre produktionen af ydelser klar til robotterne og tjekke 

resultaterne. Det kan man kalde forretningskendskab. Og 

så er der brugt for et digitalt mindset. Kompetencer til at se 

mulighederne med digitalisering. 

Men det vigtigste er, efter min mening, forandringsvillighed. 

Vilje og åbenhed til at omfavne forandringerne og ikke forsøge 

at undgå dem. Ræk hånden op når muligheden byder sig. 

Eller endnu bedre – ræk hånden op når du har set muligheder. 

Robotter, intelligente beslutningsstøttesystemer, nye kompe-

tencer og ikke mindst en positiv holdning er et godt mix til at 

tackle fremtiden og udnytte de digitale muligheder vi har til at 

skabe bedre velfærd endnu mere effektivt.

‹‹‹
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/  Af Flemming Kjærsdamn EOJ-systemer

Med kontrakten til de 13 kommuner har Systematic taget 23 pct. af marke-

det for Elektroniske Omsorgssystemer målt på indbyggertal. I den seneste 

udgave af Kit-Magasinet fortalte Aarhus Kommune og Københavns 

Kommune om deres valg. Nu har ni kommuner i Den Storkøbenhavnske 

Digitaliseringsforening - Albertslund, Dragør, Ishøj, Glostrup, Hvidovre, 

Høje Taastrup, Rødovre, Solrød og Vallensbæk – samt fire kommuner som 

er med i udbuddet – Allerød, Frederikssund, Stevns og Taarnby – truffet 

det samme valg. Alle gode gange tre.   

”Løsningerne skal styrke borgerens oplevelse af kvalitet og bedre sam-

menhæng i kontakten med kommunen og gøre hverdagen nemmere for 

medarbejderne,” siger digitaliseringschef Søren Ladefoged, Hvidovre 

Kommune.

Tre tilbudsgivere
De tre tilbudsgivere i udbuddet var Systematic, KMD og EG. Efter en me-

get grundig tilbudsevaluering, som har involveret de 13 kommuners kom-

petencer på kryds og tværs, er resultatet, at Systematic A/S blev vurderet 

som den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige 

tilbud - udtrykt ved bedste forhold mellem pris og kvalitet.

”Det har været en rigtig god udbudsform. Vi har fået tilbud fra de tre leve-

randører, hvorefter vi er gået i forhandling med dem hver især i tre omgan-

ge. Det åbner et ret interessant perspektiv for fremtiden. I forhandlingerne 

med leverandørerne får vi kvalificeret vores eget tilbud og leverandørerne 

får ligeledes kvalificeret deres tilbud i forhold til vores behov. Det har væ-

ret lærerigt. Det er godt for alle parter,” siger Søren Ladefoged. 

Fælles Sprog III i brugergrænsefladen
Systematics EOJ-system er et omsorgssystem, som har KL’s standard 

Fælles Sprog III indbygget i brugergrænsefladen. Det betyder, at det 

bliver nemmere og mere effektivt for medarbejderne i hjemmeplejen at 

dokumentere, opdatere og genbruge relevante oplysninger om den enkel-

te borger. Store dele af dokumentationsopgaverne vil i fremtiden kunne 

klares via mobile enheder og ved afkrydsning af felter, og det vil være 

langt hurtigere for medarbejderne, der hidtil har været vant til at skulle 

dokumentere sit arbejde gennem tekster.

Samtidig sikrer brugen af Fælles Sprog III i systemet, at der bliver 

skabt sammenhæng og bedre mulighed for samarbejde på tværs af de 

specialiserede fagpersoner, faggrupper og funktioner i kommunen. Det 

nye EOJ-system i de 13 kommuner understøtter dermed hensigten bag 

indførelsen af Fælles Sprog III. Nemlig at øge sammenhæng, kvalitet og 

effektivisering i den kommunale indsats til fordel for borgeren.

Det nye ESJ-system fra Systematics fungerer på tilsvarende måde, og er 

tilpasset til socialområdet. Betegnelsen ESJ dækker DHUV: Digitalisering 

af Handicap og Udsatte Voksen området. Dele af området udgøres af: Det 

specialiserede socialområde, vidtgående fysisk og psykisk handicappede, 

socialpsykiatrien og bostederne.

Selve udbuddet har været gennemført som et udbud med forhandling over 

tre runder, hvor der har været en konstruktiv dialog mellem udbyder og 

tilbudsgivere.

Hvidovre Kommune bliver den første kommune der får implementeret 

systemet. Solrød vil være med ved bordet og kan derfor lære af Hvidovre 

Kommunes erfaringer. Det bliver en rullende implementeringsplan.  

”Det har været en tæt afgørelse med tre tilbud af meget høj kvalitet, som 

det har været ressourcekrævende at gennemgå,” siger bestyrelsesfor-

mand i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD) direktør Per 

Aalbæk Nielsen fra Høje-Taastrup Kommune.

Det er den første store opgave, som er løftet i regi af DSD.

‹‹‹

Systematic vinder 
EOJ-kontrakt på Vestegnen

Systematic vinder udbud i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening og skal levere nyt elektronisk omsorgs-

system (EOJ) til 13 kommuner og elektronisk borgerjournal (ESJ) til otte kommuner. Det er tredje gang i træk, at 

århusianske Systematic løber af med en kontrakt på dette område, efter tidligere at have vundet udbuddene i 

Aarhus og København.  

DSD: Ni kommuner 
Rødovre, Hvidovre, Albertslund, Vallensbæk, Ishøj, Glostrup, Høje Tåstrup, Dragør og Solrød. 

Fire kommuner udenfor DSD: Tårnby, Allerød, Frederikssund og Stevns.

Det har været en rigtig god udbudsform. Vi har fået tilbud fra 
de tre leverandører, hvorefter vi er gået i forhandling med dem 
hver især i tre omgange. Det åbner et ret interessant perspek-
tiv for fremtiden. I forhandlingerne med leverandørerne får vi 
kvalificeret vores eget tilbud og leverandørerne får ligeledes 
kvalificeret deres tilbud i forhold til vores behov. Det har været 
lærerigt. Det er godt for alle parter.

Søren Ladefoged, Hvidovre Kommune

›››
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Lena Andersen bliver 
rådgiver hos PwC

Efter knapt 17 år i Datatilsynet har Kontorchef Lena Andersen, 

Datatilsynet, besluttet at skifte job. Hun skal være rådgiver 

hos PwC. Hun har i rigtig mange år haft ansvaret for person-

dataloven i Datatilsynet. Men som det er de fleste bekendt, 

kommer der ny lovgivning på området – EU´s Persondatafor-

ordning, som træder i kraft 25. maj 2018. 

Kit-Magasinets redaktion modtager gerne små og sto-

re nyheder fra jer. Nyt om navne - jobskifte, jubilæer 

og runde fødselsdage, eller har i gang i et projekt som 

I vil dele med os? 

Så skriv til magasinet på sekretariat@itchefer.dk

noter

Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT) består nu af 12 kommuner. Ringsted Kommune har 

meldt sig under fanerne. Foreningen har nu følgende medlemmer. Greve, Guldborgsund, Hol-

bæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Roskilde, Ringsted, Slagelse og Vording-

borg. 

På foreningens hjemmeside hedder det: ”Som et udbryderprojekt af foreningens fælles projekt 

om Støttesystemerne (STS), er der igangsat en foranalyse på potentialer ved fælles identitets- 

og brugerstyring (IDM) i DIGIT. Resultatet af det arbejde fremlægges på DIGIT generalforsam-

lingen i juni, hvor det afgøres om der skal igangsættes et fælles IDM-projekt. Projektgruppen 

består af repræsentanter fra Vordingborg, Kalundborg, Odsherred, Greve, Slagelse og DIGIT 

sekretariatet.”

‹‹‹

Opbygning og drift af datacentre rummer et stort poten-

tiale. Danmark står med gode muligheder for at udvikle 

en helt ny vækstindustri med udsigt til tusindvis af varige 

arbejdspladser. Sådan hedder det fra en nystiftet bran-

cheforening - Datacenter Industrien, som er stiftet af en 

række virksomheder i branchen samt Odense og Viborg 

kommuner, der er lykkedes med at tiltrække datacentre 

fra henholdsvis Facebook og Apple.

Potentialet åbner for en ny industri. Datacenter Industrien 

anslår selv, at der kan skabes tusinder af varige nye job. 

En analyse fra Boston Consulting Group viste sidste år et 

potentiale på 27.000 nye job via svenske datacentre.

‹‹‹

Den 28. september bliver dørene slået op for Danmarks største messe om 

offentlig digitalisering - Digitaliseringmessen17, og der er allerede nu åbent for 

tilmelding. Tilmeldingen forgår via www.kl.dk 

Messen henvender sig til offentlige politikere, ledere og medarbejdere, der 

arbejder med og interesserer sig for digitalisering og IT.

Messen stiller skarpt på kommunernes digitale muligheder – nu og i fremti-

den. Messen bygger bro mellem kommuner, udviklere, leverandører, offentlige 

partnere og projektholdere.

Messen afholdes af KL i samarbejde med Borgerservice Danmark og KIT@. 

Samarbejdet sikrer, at messen viser alle sider af digitaliseringen og giver delta-

gerne en totaloplevelse.

Læs mere om messen på www.digitaliseringsmessen.dk

Vi glæder os til at se jer igen. 

Ny brancheorganisation 
for datacentre

›››

Bjørn Borup tager over til IDA

Vallensbæk Kommunes Centerchef for Borgere, 

Erhverv og Digitalisering Bjørn Borup har skiftet 

job. Han er blevet CIO med direktøransvar for 

digital tranformation og forretningsudvikling i 

Ingeniørforeningen (IDA). 

D12

Fra D11 til D12



KAN DU IKKE SE 
SAMMENHÆNGEN

FOR BARE DATA?

Springet fra business intelligence til intelligent 

business kræver, at man ved, hvad man skal 

kigge efter.

Det kommunale landskab er en hastigt voksende 

jungle af digitale informationer. For at sikre en 

effektiv og værdiskabende brug af ressourcerne 

bliver det derfor mere og mere afgørende at kunne 

identificere, kombinere og analysere de rigtige data. 

Det handler ikke om guld og grønne skove. Vi 

trækker på mange års erfaring i det løbende arbejde 

med at finde og forstå skjulte sammenhænge 

i data . Og vi kan være med hele vejen, når 

forbedringspotentiale skal omsættes til nye 

processer og handling. 

Læs mere på  

kmd.dk/loesninger/business-intelligence
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/  Af Flemming Kjærsdamn Bredbånd

Da regeringens Bredbåndspulje på 200 mio. kr. blev lanceret i efteråret 

2015 skete det med kritik af at puljen ikke dækkede behovet. Lige nu er 

”græsrødderne” i gang - bestående af lokale ildsjæle, kommuner og ener-

giselskaber – med at skaffe hurtige internetforbindelser til udkantsom-

råder. Vel og mærke uden om regeringens Bredbåndspulje. Da status for 

Bredbåndspuljen blev gjort op for 2016 havde 3739 adresser fået hurtigt 

internet. De lokale projekter – uden om regeringens Bredbåndspulje – har 

skaffet hurtigt internet til minimum 5.000 adresser. Altså betydeligt flere. 

Man kan også sige, at Bredbåndspuljen har haft en afledt effekt på lokale 

projekter, der havde brug for et lille skub. 

De lokale projekter
Karlo Pedersen og Mette Stachelhaus fra Saltofte på Vestfyn har afleveret 

150 tilmeldinger til fibernet til Energi Fyn. Det betyder, at Energi Fyn udrul-

ler fibernet i Saltofte, Kærum og Melby i 2017. Det er bare en blandt mange 

lokale historier om, at lokale ildsjæle hjælper til dér, hvor markedet ikke 

er nået ud og hvor det lokale projekt ikke er kommet gennem nåleøjet til 

regeringens Bredbåndspulje. 

”De lokale ildsjæle i Saltofte, Kærum og Melby har gjort et fantastisk ben-

arbejde i forhold til at skaffe den tilstrækkelige tilslutning. Det er meget 

imponerende at hele 75 pct. af husstandene i området har tilmeldt sig til 

fibernettet,” siger bredbåndsdirektør Carsten Hansen, Energi Fyn.

Seks ud af i alt ni nordfynske bredbåndsprojekter etableres af Energi Fyn, 

uden støtte fra bredbåndspuljen. Det skyldes, ifølge Carsten Hansen, især 

90 lokale bredbåndsambassadørers utrættelige indsats.

Målet var at få nok tilmeldinger til, at de nordfynske landdistrikter kunne 

komme i betragtning til støtte fra Energistyrelsens bredbåndspulje. Men 

indsatsen er nu til overmål lykkedes, da de seks projekter gennemføres på 

helt almindelige kommercielle vilkår.

Det betyder, at beboerne på Nordfyn nu får mulighed for at få skattefra-

drag for etableringsomkostningerne inde på matriklen via håndværkerfra-

draget. I alt er der 1400 adresser på Fyn, der får hurtigt Internet.

Guldborgsund: 2800 adresser
Der var ingen ansøgninger til regeringens Bredbåndspulje i Guldborgsund 

Kommune. 

”Vi har ikke søgt. Dét, der gik op for mig, var, at leverandørerne gerne ville 

levere, hvis kunderne var der. Samtidig oplevede jeg stor lokal interesse 

fra beboere. Det var to ting, som vi gerne ville kombinere. Kommunen 

har haft dialog med de lokale områder og udpeget lokale ildsjæle, som er 

synlige på kommunens hjemmeside. Vi har 25 områder i Guldborgsund, 

hvor der er lokal interesse for hurtige internetforbindelser. Når jeg har haft 

møder med leverandører, der har ønsket at ”lege med” har jeg fortalt, at 

de kan markedsføre sig over for de lokale ildsjæle. Jeg har selvfølgelig fået 

lov af ildsjælene til at udlevere kontaktoplysninger til energiselskabet. Alle 

projekter, hvor kommunen har været aktiv, er hidtil lykkedes. 2800 adres-

ser i Guldborgsund Kommune har fået hurtigere Internet enten gennem 

fiber eller gennem fast-trådløst Internet,” siger bredbåndskonsulent Niels 

Kjærgard, Guldborgsund Kommune. 

Niels Kjærgaards mål er, at der kommer yderligere mellem 4000 og 5000 

adresser i Guldborgsund Kommune med i 2017.

Han hjælper også gerne leverandører af fast/trådløse netværk med at 

Lokale ildsjæle 
skaffer hurtigt
internet til 
udkantsområder

Lokale ildsjæle, kommuner og energiselskaber har skaffet hurtige internetforbindelser til udkantsområder – uden om 

regeringens Bredbåndspulje. Minimum 5000 adresser i danske udkantsområder har fået hurtige internetforbindelser 

uden at søge om tilskud fra regeringens Bredbåndspulje. Dermed har lokale ildsjæle skaffet flere hurtige internetfor-

bindelser i udkantsområder end regeringens Bredbåndspulje.   

Vi har ikke søgt. Dét, der gik op for mig, var, at 
leverandørerne gerne ville levere, hvis kunderne 
var der. Samtidig oplevede jeg stor lokal interes-
se fra beboere. Det var to ting, som vi gerne ville 
kombinere.
Niels Kjærgaard, Guldborgsund Kommune

”
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finde en ledig silo eller en af kommunens bygninger til wifi-bredbånd. Det 

er typisk 30 Mbit/s+ forbindelser.   

”Vi er teknologineutrale i Guldborgsund Kommune. Vi lægger os ikke fast 

på en bestemt teknologi,” siger Niels Kjærgaard. 

Guldborgsund Kommune har gennem ansættelse af en bredbåndskon-

sulent og tæt dialog med både lokale ildsjæle og teleudbyderne formået 

at få gang i lokale bredbåndsprojekter på markedsmæssige vilkår. I 2016 

lykkedes det gennem dette arbejde at få godt 2800 husstande dækket 

med hurtigt bredbånd. Langt de fleste adresser har fået fibernet, mens et 

fåtal har fået en fast trådløs forbindelse.

”Grunden til, at de lokale områder ikke har søgt statens bredbåndspul-

je, er en bekymring for, at der ville gå for lang tid fra de har søgt til de 

ville få et svar. De kunne ikke lide den uvished. Derfor valgte områderne 

selv at tage kontakt til en leverandør for at få afklaret, om leverandøren 

overhovedet ville være interesseret. Her vil jeg gerne rose leverandørerne 

for at lytte til de lokalområder som rigtig gerne vil det her,” siger Niels 

Kjærgaard.

Det er Fibia som har leveret fiberløsningerne i Guldborgsund.

I Frederikssund Kommune har Sønderby, Østby og Skuldelev fået hurtigt 

bredbånd til mindst 540 adresser. Her er det også Fibia, der har leveret 

løsningerne. 

Ifølge Energistyrelsen findes der ikke en fuldstændig liste over, hvor 

mange adresser, der har fået hurtigt internet uden om regeringens Bred-

båndspulje. En forudsætning for at få støtte fra Bredbåndspuljen er, at en 

adresse maksimalt har 10 Mbit/s ned og 2 Mbit/s op.

‹‹‹

Bredbåndspuljens 
anden runde med 
40 mio. kr. er i gang
Der er afsat 40 mio. kr. i regeringens Bredbånds-

pulje. Det er anden runde i Bredbåndspuljen. Før-

ste runde i 2016 var på 80 mio. kr., anden, tredje 

og fjerde runde er på 40 mio.kr. I alt 200 mio. kr. 

Denne runde slutter med ansøgningsfrist senest 

den 14. september 2017. 

Det er anden runde i regeringens Bredbåndspulje, 

som et bredt flertal i Folketinget i 2016 satte 200 

mio. kr. af til over tre år. Den første portion på 80 

mio. kr. dækkede langt fra behovet. Der kom an-

søgninger for 288 mio. kr., selv om husstandene 

selv skal lægge mellem 2.000 og helt op til 15.000 

kroner i kassen for at kunne være med. 

31 projekter med i alt 3739 adresser fik medfinan-

siering fra Bredbåndspuljen i 2016.

›››
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/  Af Flemming Kjærsdamn Støttesystemer

Der er den 13. marts 2017 indgået forlig mellem KOMBIT og KMD, som har 

standset ordkrigen i medierne. Ordkrigen er nu afløst af positivt samarbej-

de om levering af de forsinkede Støttesystemer for at ”sikre kommuner-

nes monopolbrud,” som projektdirektør Peter Egelund, KOMBIT, udtrykker 

det.   

Støttesystemerne fra KMD er kommunernes fremtidige mulighed for at 

registrere, udveksle og genbruge data på tværs af eksisterende systemer 

og på fremtidige fælleskommunale fagsystemer, som KOMBIT har ansva-

ret for at indkøbe. De otte Støttesystemer leverede KMD ikke i juni 2016, 

som det ellers var fastsat til i den oprindelige plan. Siden har der været en 

del udvekslinger af ord mellem parterne. 

Men der er indgået forlig den 13. marts 2017, hvor KMD erkender, at 

Støttesystemerne var forsinkede og virksomheden betaler en bod for 

forsinkelsen på 100 mio. kr. som et plaster på såret. 

I kølvandet på forliget sendte begge parter breve ud til kommunaldirektø-

rer og borgmestre for at give deres version af forliget.  

Forliget har, ifølge projektdirektør Peter Egelund, KOMBIT helt afgørende 

betydning for kommunernes og KOMBITs videre arbejde med at sikre 

Monopolbruddet. 

Forliget repræsenterer efter KOMBITs vurdering en samlet værdi på knap 

en halv mia. kr. for landets kommuner over de næste par år. Det holder 

KOMBIT op mod den situation, uden et forlig, som det eksempelvis er 

tilfældet i tvisterne mellem KMD og SKAT, KMD og ATP.

”Dette forlig betyder rigtig meget for kommunernes økonomi. Vi er godt 

tilfredse med at indgå forliget og lige nu arbejder vi tættere sammen med 

KMD end nogensinde før. Det sker for at sikre os de kommende leverancer 

af Støttesystemerne,”  siger Peter Egelund.

Forlig i tre dele
1) Forlængelse af Transitionsaftalen. Der er ikke som tidligere sat en sidste 

salgsdato på Transitionsaftalen. 

Peter Egelund fortæller, at den bliver forlænget som en ”flad” aftale, som 

beskytter kommunerne mod prisstigninger på de gamle monopolsyste-

mer. Kommunerne har ganske vist fået prisstigninger på fem pct. i 2017 

for de gamle fagsystemer, som benyttes af Udbetaling Danmark. KMD 

sænker prisen for Udbetaling Danmarks løsninger med fem procent igen 

i 2018. Samtidig fortæller KOMBIT, at de fælleskommunale systemer, 

som ligger i det ATP-ejede Udbetaling Danmark, også er indeholdt i denne 

forlængede Transitionsaftale. Så KMD kan heller ikke fremover hæve 

priserne for disse systemer.    

Transitionsaftalen går helt tilbage til KOMBITs start. Den blev oprinde-

ligt indgået som en 10-årig aftale for at give kommunerne forsynings-

sikkerhed på it-driften og loft over prisudviklingen. Nu er den så blevet 

forlænget uden prisstigninger på de gamle monopolsystemer til og med 

udfasningen af den sidste monopolløsning.

2) Det andet hovedelement udgør en kompensation på 100 mio. kr. for de 

historiske forsinkelser på Støttesystemer. 

3) Det tredje hovedelement omfatter en mekanisme, - en incitaments-

struktur - som betyder, at KMD skal nedsætte priserne på berørte eksi-

sterende løsninger, hvis KMD ikke fremover leverer som aftalt. Her er i 

virkeligheden nok det ”nye” i aftalen.  

Forlig om støttesystemer 
mellem KOMBIT og KMD 

KOMBIT og KMD har indgået et forlig om de manglende leverancer af Støttesystemerne. Forliget indebærer bl.a., at 

KMD har betalt 100 mio. kr. i kompensation til KOMBIT og at der nu ligger en ny tidsplan for leverancerne. Støttesyste-

merne skal nu leveres den 16. oktober 2017.
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Undervejs i forløbet har der været hård kritik fra kommunernes side, at 

KMD kunne tjene penge på at forhale leverancerne af de lovede Støttesy-

stemer. KMD havde en omsætning på ca. 40 mio. kr. om måneden på at 

drive de gamle fagsystemer. Med den nye mekanisme har KMD ikke helt 

den samme mulighed. Eller rettere der vanker bøder på 11 mio. kr. om må-

neden ved forsinkelser af Støttesystemer. Endvidere er KMD forpligtet til 

at nedsætte prisen på KMD’s eksisterende dagpengesystem med 25 pct., 

hvis KMD ikke leverer Kommunernes Sygedagpengesystem som aftalt 

marts 2018, og endelig er der også incitamenter i aftalen, som skal sikre, 

at det koster KMD dyrt, hvis de ikke leverer de udfasningsydelser, som gør, 

at kommunerne kan skifte til de nye løsninger. 

”Vi vil være sikre på – på kommunernes vegne – at der er incitamenter til 

at levere. Hvis man bliver forsinket i leverancerne skal det koste. Det er jo 

meget normalt for den type kontrakter. Men i den situation, som vi befandt 

os i – før forliget - havde leverandøren en dobbeltrolle. Det er ikke normalt. 

Kan det betale sig ikke at levere? Den diskussion vil jeg ikke gå ind i. Det, 

der ligger nu, handler om færdiggørelse af Støttesystemer, samt de nye 

fagsystemer KSD og KY og SAPA og så udfasningen af de eksisterende 

monopolsystemer. Incitamenterne i forliget gør, at det kan betale sig at 

levere til tiden. Incitamentsstrukturen er vendt om. Nu koster det, hvis 

man ikke leverer,” siger Peter Egelund. 

”Kombit skriver i sit pressemateriale, at den samlede aftale har en værdi 

på omkring en halv mia. kr. for kommunerne i Danmark set over et par år.”

‹‹‹

Vi vil være sikre på – på kommunernes vegne – at 
der er incitamenter til at levere. Hvis man bliver 
forsinket i leverancerne skal det koste. Det er jo 
meget normalt for den type kontrakter. Men i den 
situation, som vi befandt os i – før forliget - havde 
leverandøren en dobbeltrolle.

Peter Egelund, KOMBIT

Projektdirektør Peter Egelund, KOMBIT: ” I 

vores oprindelige plan – Plan A – lod vi de nye 

fagsystemer – KY (kontanthjælp red.), KSD 

og SAPA køre forrest i forhold til støttesy-

stemerne. Så når de nye fagsystemer var i 

luften, havde kommunerne Støttesystemer 

til deres fremtidige drift af fagsystemer. Men 

Plan A holdt kun indtil det tidspunkt, da KMD 

overskred deadline for aflevering af Støttesy-

stemer,” siger Peter Egelund.  

”Jeg vil gerne understrege at dette i virkelighe-

den er den mindste del af det. Langt vigtigere 

for kommunerne er de lokale systemer. Så for 

at beskytte kommunernes monopolbrud, har 

vi rykket Plan A – de nye fagsystemer - og Plan 

B – Støttesystemerne - fra hinanden. Plan A, 

hvor fagsystemer og Støttesystemer lænede 

sig op ad hinanden, har hele tiden været den 

bedste. Den holder bare ikke længere. Derfor 

har vi nu en periode med Plan A og Plan B i et 

parallelt forløb,” siger Peter Egelund. 

De nye fagsystemer - KSD, KY og SAPA – sæt-

tes i drift på en midlertidig arkitektur. Det vil 

sige, at de funktioner, som de nye fagsystemer 

skulle have fra Støttesystemerne, i stedet 

for bygges ind i de enkelte løsninger – dog 

med få undtagelser. Når Støttesystemerne er 

færdigudviklet, flyttes fagløsningerne over på 

Støttesystemerne. 

I alt otte Støttesystemer
Der er i alt otte Støttesystemer. I det seneste 

KIT-Magasin fortalte KOMBIT – at det ene 

Støttesystem Administrationsmodulet – var 

blevet fjernet fra KMD og lagt over til Systema-

tic. De syv øvrige Støttesystemer ligger fortsat 

hos KMD og har fået en ny deadline den 16. 

oktober. 

I forhold til de nye fælleskommunale fagsyste-

mer KY, KSD og SAPA og til de lokale systemer 

i kommunerne, mener KOMBIT, at det især 

er fire af de otte Støttesystemer, der har 

den højeste prioritet. Det er foruden Admi-

nistrationsmodulet, Beskedfordeleren og to 

Støttesystemer inden for datasikkerhed. Ifølge 

Peter Egelund er disse fire Støttesystemer ved 

at være klar i sin første fase, og han forventer 

de er helt klar før sommerferien.

”Plan B betyder, at de nye fagsystemer kom-

mer i luften med de fire prioriterede Støtte-

systemer. Idriftsættelsen af de nye fagsyste-

mer skal sikre kommunernes Monopolbrud. 

Støttesystemerne skal sikre, at kommunerne 

får gevinsterne ved at anvende deres fremti-

dige infrastruktur, hvor der er adgang til data 

og udveksling af data på tværs af systemer,” 

siger Peter Egelund.

KOMBIT forbereder fortsat et nyt udbud for 

STS i det tilfælde, at KMD ikke leverer disse. 

Det afgørende er nu, at STS ikke længere er en 

forsinkende faktor for monopolbruddet. 

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 leve-

randører og øget genbrug af data og funktio-

nalitet. Støttesystemerne er en væsentlig del 

af udmøntningen af den fælleskommunale 

rammearkitektur.

‹‹‹

KOMBIT har rykket Plan A 
og Plan B fra hinanden

Den store strid om Støttesystemer og de nye fagsystemer er nu bilagt. Nu har KOMBIT lagt en ny plan – en Plan B for 

udviklingen af Støttesystemer og idriftsættelsen af de nye fagsystemer. Den oprindelige plan – Plan A – kører fortsat pa-

rallelt med plan B. Men nu kører det som to selvstændige forløb. 

”

›››
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Adm. dir. Eva Berneke, KMD, er glad for forliget af 13. marts 2017 mellem 

KMD og KOMBIT.  Kommuner og regioner køber drift og ydelser af KMD 

for tilsammen 3 mia. kr. af KMD. Omsætningen fra regioner og kommuner 

udgør 57 pct. af den samlede omsætning i KMD. 

Derfor er forliget, som indeholder en ny tidsplan for Støttesystemerne og 

en forlængelse af Transitionsaftalen uden fast ophørsdato, reelt en nød-

vendig aftale for begge parter. KMD har måttet betale en bod på 100 mio. 

kr. til KOMBIT for de forsinkede leverancer af Støttesystemer. 

”Vi er rigtig glade for forliget med KOMBIT. Dels sætter det en ny ramme 

for leverancer af Støttesystemerne. Dels giver det kommunerne forsy-

ningssikkerhed og prisstruktur for de gamle fagsystemer. Jeg kan godt for-

stå, at kommunerne spurgte ind til, hvad sker der, når Transitionsaftalen 

udløber i 2017? It-drift af fagsystemer er væsentlige poster i kommuner-

nes budgetter. Derfor er forliget godt, fordi forlængelsen af Transitionsaf-

talen skaber ro. Vi fortsætter gerne med at drive de gamle fagsystemer for 

kommunerne. Vi har aldrig haft andre intentioner. Så forliget indeholder 

leverancer af nye Støttesystemer og sikker drift og faste priser på de eksi-

sterende fagsystemer,” siger Eva Berneke.

Den nye tidsplan betyder, at Støttesystemerne skal leveres den 16. okto-

ber 2017. KMD har tabt kampen om det grundlæggende Støttesystem ”Ad-

ministrationsmodulet” til Systematic. Så leverancen af Støttesystemerne 

omfatter de syv tilbageværende moduler. 

Forlængelsen af Transitionsaftalen betyder også, at der kan slukkes for de 

gamle fagsystemer, efterhånden som de fases ud. Der er ikke sat en fast 

udløbsdato på denne driftsaftale.     

”Nogle af modulerne til Støttesystemer er leveret. Eksempelvis er de to 

sikkerhedsmoduler leveret i fase 1. Vi har fået en ny deadline i oktober 2017 

for restleverancen i release 2. Hvis vi ikke bliver færdige inden for deadline, 

så falder der en stor hammer eller en månedsbøde på 11 mio. kr. Vi fik 

under forhandlingerne med KOMBIT at vide, at incitamentsstrukturen 

ikke virkede for KMD. Vi har omvendt forklaret, at vi hele tiden har kæmpet 

for at blive færdige. KOMBIT mente så, at vi skulle bevise det. Derfor blev 

incitamentsstrukturen med en månedsbøde en del af forliget.” 

”Jeg følger godt med i udviklingen af de syv Støttesystemer. Jeg får en 

ugentlig rapport fra ledelsen i teamet. De seneste fire-fem uger er det gået 

pænt fremad. Det er nok for tidligt at kalde det en trend. Men samarbejdet 

med KOMBIT kører godt. Derfor er forliget også godt, fordi det har sat en 

ny kontraktmæssig ramme for begge parter. Vi har 62 udviklere i gang med 

at udvikle Støttesystemerne,” siger Eva Berneke.

Mediekrigen
Forud for forliget mellem KOMBIT og KMD har der de seneste måneder 

udspillet sig et drama i medierne. En krig på ord. Det var ikke kun det 

KL-ejede KOMBIT, der var utilfredse med KMD. Der var også kritik af KMD 

fra SKAT og ATP – ligeledes på grund af forsinkede eller mangelfulde 

leverancer. 

Flere kunder gik samtidig i gang med at jage landets største leverandør af 

digitale løsninger. Erhvervsmediernes forsider, TV-kanaler og de tekniske 

portalers tophistorier handlede om disse tvister. Borgmestre, bestyrelses-

formænd og direktører tog bladet fra munden mod den tidligere kommu-

nalt ejede virksomhed, der i dag er ejet af en amerikansk kapitalfond. Virk-

somheden blev omtalt som et monopol, der ikke formåede at levere varen. 

Fra SKAT og ATP blev kritikken af KMD fulgt op af kæmpe erstatningskrav. 

For over 1,5 mia. kr. 

Selv om der også lød hård kritik fra KOMBITs side endte det omvendt. 

Her blev der indgået et forlig. Selvom bestyrelsesformand Erik Nielsen 

(S) i Dagbladet Børsen truede med at rive kontrakten med KMD i stykker. 

Kritikken gik ud på, at KMD i kraft af sin dobbeltrolle som leverandør af de 

gamle fagsystemer (Transitionsaftalen red.) og som leverandør af de nye 

Støttesystemer til kommunerne, kunne opnå en økonomisk gevinst ved at 

forhale leverancerne af Støttesystemerne. 

Stor omsætning på gamle fagsystemer
Pointen i den kritik er, at KMD har tæt på 350 mio. kr. i omsætning i kvarta-

let på de gamle fagsystemer. De nye Støttesystemer skulle sammen med 

de nye fagsystemer, erstatte de gamle fagsystemer og give kommunerne 

helt ny funktionalitet for it-anvendelsen. Derfor blev forsinkelsen af Støt-

tesystemerne også en forsinkelse af lukningen af de gamle fagsystemer. 

Eva Berneke, KMD: 

”Vi er rigtig glade for 
det indgåede forlig med 
KOMBIT”

KMD har været i mediernes søgelys i de seneste måneder, efter massiv kritik fra KOMBIT og en række kommuner. 

I marts måned indgik KMD og KOMBIT et forlig. Et forlig adm. dir. Eva Berneke, KMD, er glad for.
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Forliget indeholder leverancer af 
nye Støttesystemer og sikker drift 
og faste priser på de eksisterende 
fagsystemer.

Eva Berneke, KMD

Det var en torn i øjet på KOMBIT. Men KMD har ageret forretningsmæs-

sigt.  

Midt i den kritik sidder Eva Berneke. Hun lægger ikke skjul på, at KMD ikke 

fik en fair behandling. ”Vi plejer at forhandle kontrakter bag lukkede døre. 

Nu foregik det med mediernes fulde bevågenhed. Det er vi ikke vant til.” 

Med nu er det endt med forlig og borgfred og Eva Berneke vil gerne kigge 

fremad.

”Det er aldrig sjovt at have vrede kunder. Det er ikke erstatningssagerne 

fra SKAT og ATP, der gør mig urolig. Her har vi stillet ligeså store modkrav 

den anden vej. Det ender i et juridisk slagsmål mellem virksomhederne, 

som det tager tre-fem år at få afgjort. Det, der kan gøre mig urolig, er hvis 

kunderne er vrede på os. Der er en del kommuner, der har givet udtryk for, 

at forlængelsen af Transitionsaftalen var det vigtigste for dem. Mange 

kommuner har slet ikke kommenteret på forsinkelsen af Støttesystemer-

ne, som KOMBIT har ansvaret for,” siger Eva Berneke.  

Historien
Kommunernes og KMD’s historie går langt tilbage i tiden. Det er et ægte-

skab gennem fire årtier. Ved Kommunalreformen, da KMD tog ansvaret 

for at lægge kommunernes it-systemer, var der stor ros til firmaet. I 2009 

– efter KMD blev solgt – er roserne erstattet af tidsler. Det var skilsmissen. 

Og som de fleste måske ved, kan tonen mellem tidligere ægtefæller godt 

være hård indimellem.

Men Eva Berneke, som har været i KMD i tre år, efterlyser mere respekt for 

opgaveløsningerne.     

”Det, vi er i gang med, er Danmarks største udskiftning af legacy-syste-

mer i den offentlige sektor i forbindelse med Monopolbruddet. Det berører 

2,5 mio. danskeres overførselsindkomster. Beløbene udgør mellem 22-23 

pct. af vores BNP. Det er en kompliceret opgave. Når jeg læser i medi-

erne om bankernes udskiftninger af deres legacy-systemer, koster det 

milliarder. Lad mig tilføje, det er mindst lige så kompliceret at skifte disse 

systemer ud i det offentlige.”

”Efter at KOMBIT fik ansvaret for rammearkitekturen, som lå færdig i 

2013, skal KMDs ”væg-til-væg” fagsystemer erstattes af nye platforme og 

klippes op i mindre stykker og beder om at nye leverandører kommer med 

nye stykker. Dermed skifter opgaven til at blive en system-integrator rolle.  

Det er i sig selv et stort skifte og en kæmpe udviklingsopgave. Bare at få 

de snitflader fra de forskellige leverandører, som KOMBIT og UDK skal få 

til at hænge sammen, er også et kæmpeprojekt. Det er i den forbindelse 

Støttesystemerne fra KMD kommer ind. Den udviklingsopgave er også 

enorm. Det efterlyser jeg respekt for. Det er svært, det er komplekst og det 

tager tid.”

”Hvis jeg må give et eksempel. Hvis vi tager driften af det gamle Sygedag-

pengesystem, og sammenligner med det nye Kommunale Sygedagpenge-

system (KSD red), er der mere end dobbelt så mange snitflader i det nye 

system som i det gamle. Det betyder, at hver transaktion i det nye system 

har fat i over dobbelt så mange eksterne systemer som det gamle,” siger 

Eva Berneke.     

Satser stadig på kommuner
Kritikken af KMD fra offentlige kunder har ikke fået KMD til at trække 

følehornene til sig. KMD investerer massivt i digitalisering. Siden 2012 

har virksomheden investeret 900 mio. kr. i egen softwareudvikling til det 

offentlige. Derudover har KMD foretaget en række opkøb af virksomheder, 

der arbejder inden for softwareudvikling til den offentlige sektor. Siden 

2013 har virksomheden købt syv virksomheder for over 500 mio. kr.

KMD oplyser at de har investeret 430 mio. kr. i software til børn- og unge, 

og 230 mio. kr. i social- og sundhedsområdet.

KMD kalder sig for Danmarks største udviklingshus med mere end 1000 

it-professionelle i den danske udviklingsenhed. Herudover er der er mere 

end 200 it-professionelle i Polen og mere end 200 tilknyttede konsulenter 

i Indien. 

”Jeg er helt overbevist om, at vi er en af dem, der investerer langt, langt 

mest i den offentlige digitalisering af Danmark. Det er stort marked for 

os,« siger Eva Berneke.

‹‹‹

”
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/  Af Stig Andersenn Strategi

Der er nu gået cirka to år, siden Viborg og Silkeborg kommuner på direk-

tionsniveau besluttede sig for at indgå et forretningsstrategisk samarbejde. 

Den oprindelige vision er, ifølge It- og digitaliseringschef i Silkeborg, Henrik 

Willumsen, den samme, men formuleringen af det forestående arbejde 

omkring organisering er blødt lidt op.

”Fra at visionen hed ”ét midtjysk digitaliseringscenter” siger vi nu, at vi skal 

afsøge et spektrum fra et rent aftalebaseret samarbejde, som vi har i dag, 

til noget mere formelt som eksempelvis et §60-selskab. Første halvdel af 

2017 vil gå med at lave en meget konkret tegning af samarbejdet, som skal 

i høring hos medarbejdere og resten af organisationen i efteråret og tages 

endelig beslutning om på et fælles direktionsmøde ultimo 2017.”

Del af det daglige arbejde
Der har i hele processen været afholdt stop-and-go-møder, men det bliver 

der ikke længere. De to direktioner gav i december måned det, der internt 

bliver omtalt som ”det store ja” til fortsat samarbejde. I praksis er samar-

bejdet i fuld gang. Således blev der i december 2016 landet en fælles digita-

liseringsstrategi bestående af fire fokusområder, ni overordnede principper 

og en tilknyttet handleplan. Der er endvidere udarbejdet en fælles udbuds-

plan på 17 af de største områder som eksempelvis omsorg, løn og økonomi. 

Her ligger også noget af svaret på spørgsmålet: Hvor lang tid er det lige, det 

skal tage at etablere sådan et samarbejde?

”En del af det arbejde, vi nu udfører sammen, sad vi tidligere med hver for 

sig. Processen kører ikke i et separat spor i forhold til det daglige arbejde, og 

mange af de ting, vi laver som en del af at udvikle vores samarbejde, skulle 

have været lavet under alle omstændigheder,” forklarer Erik Sørensen, It- 

og digitaliseringschef i Viborg.

Modning af organisationerne
En anden forklaring på tidsforbruget er, at en så gennemgribende konver-

gens af processer i to organisationer, bare tager tid.

”Det handler meget om modning, og om at vi inddrager vores respekti-

ve organisationer mere og mere på et niveau, der har med helt konkrete 

arbejdsgange at gøre. Man bliver jo nødt til at undersøge, hvor langt man 

kan gå med at tilpasse processer på de enkelte fagområder, da det er her 

gevinsterne ligger,” siger Erik Sørensen.

Som eksempel kan det betyde, at man i forbindelse med udbuddet på en ny 

koncernløsning skal finde fælles fodslag mellem to økonomiafdelinger, når 

man skal afveje fordele og ulemper ved at anvende en traditionel kommunal 

kontoplan eller en multidimensional kontoplan.

”Vi ved, at valget af den ene eller anden model vil betyde omlægning af 

mange arbejdsprocesser, så derfor er det nødvendigt at starte en dialog 

mellem de to afdelinger på et tidligt tidspunkt,” siger Henrik Willumsen.

Fra starten har beslutningen været at starte samarbejdet på det strategiske 

frem for det driftsmæssige niveau, og det har ifølge Henrik Willumsen haft 

indflydelse på forløbet.

”At tage fælles, strategiske beslutninger er et langt sejt træk, som bare 

tager meget kalendertid.”

‹‹‹

Samarbejdet mellem Viborg 
og Silkeborg er i fuld gang

Samarbejdet mellem Viborg og Silkeborg har udmøntet sig i en fælles digitaliseringsstrategi 

og fælles udbudsplan på 17 centrale områder. 

Tidligt i processen så vi modstand fra fagchefer-
ne som et af de væsentligste risikopunkter, men 
den daglige dialog med fagcheferne har vist 
noget andet.”

Henrik Villumsen, Silkeborg Kommune

”
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Samarbejdet mellem Viborg 
og Silkeborg er i fuld gang

Samarbejdet mellem Viborg og Silkeborg har udmøntet sig i en fælles digitaliseringsstrategi 

og fælles udbudsplan på 17 centrale områder. 

Egentlig var monopolbrudsprojekterne 

udset til at være proof-of-concept på det 

mere konkrete samarbejde, men på grund 

af forsinkelserne på det område, kom 

andre projekter først. En af de formulerede 

målsætninger med samarbejdet var større 

implementeringskraft og fælles anvendel-

se af specialkompetencer, og det har man 

eksempelvis realiseret i forbindelse med 

et fælles udbud på ny læringsplatform til 

folkeskolerne. Her indgik de to skoleforvalt-

ninger i et samarbejde med anvendelse af 

kun én indkøbsressource. 

Der er allerede startet en proces i forhold 

til omsorgsområdet, og så er der også lige 

taget hul på processen hen imod et udbud 

på en koncernløsning omfattende debitor, 

økonomi, løn, osv. 

”Vi er i fuld gang med den del af målsætnin-

gen, der hedder harmonisering af produkt-

porteføljen, og der er ingen tvivl om, at 

arbejdet med løsningen til omsorgsområdet 

og koncernløsningen vil være en seriøs test 

af, hvor dybt samarbejdet kan gå, og hvor 

meget vi kan hjælpe hinanden,” siger Erik 

Sørensen.

Indtil videre har de to direktioner været 

øverste lag i beslutningsprocessen, og 

politikerne er holdt orienteret. 

Også modstand
I en så stor forandringsproces vil der uvæ-

gerligt være en vis modstand internt, og det 

har også været tilfældet her.

”Som jeg ser det, har kritikken primært væ-

ret formuleret eksempelvis som ”hvorfor er 

det it- og digitalisering, der skal bestemme,

hvordan vi skal lave løn og økonomi?” Sam-

arbejdet indebærer nødvendigvis, at man 

lader sig inspirere af arbejdsprocesserne 

i den anden organisation, og det kan selv-

følgelig være en udfordring,” siger Henrik 

Willumsen og fortsætter:

”Tidligt i processen så vi modstand fra 

fagcheferne som et af de væsentligste 

risikopunkter, men den daglige dialog med 

fagcheferne har vist noget andet.”

Spørgsmålet om én lokation til servicering 

af de to kommuner gav ifølge Henrik Wil-

lumsen også lidt ”tumult” og utryghed hos 

medarbejderne. Det blev besluttet, at der 

under alle omstændigheder skal være sup-

portere på begge de nuværende lokationer, 

hvilket imødegik noget af den usikkerhed, 

der var opstået i organisationerne. 

”Lige nu er der ikke taget en beslutning om, 

at det skal ende med én lokation, og der 

er naturligvis folk, der gerne snart vil vide, 

hvor det spørgsmål lander,” siger Henrik 

Willumsen.

Nye profiler
Selvom man nu har fælles produktporteføl-

je på en lang række af de centrale områder, 

er det ikke besluttet at sammenlægge 

driften.

”Valg af den samme løsning betyder ikke 

nødvendigvis sammenlægning af driften, 

men det åbner op for muligheden. Det 

spørgsmål bliver nemmere at besvare, når 

vi kender den formelle, juridiske ramme, vi 

skal arbejde videre i,” siger Erik Sørensen.

Det er meldt ud, at antal medarbejdere ved 

etableringen af samarbejdet vil være uæn-

dret, men at der kan ske et skifte i profiler.

”Det er også et kompetenceudviklingspro-

jekt, og der er ingen tvivl om, at områder 

som it-arkitektur og datasikkerhed vil 

komme til at fylde mere i billedet. Derfor 

er det meldt ud, at en del af processen vil 

være kompetenceudvikling,” siger Henrik 

Willumsen.

Ledelsesopbakning afgørende
Der er ifølge Erik Sørensen og Henrik Wil-

lumsen en helt afgørende præmis for, at et 

forretningsstrategisk samarbejde mellem 

to eller flere kommuner kan lykkes: Der skal 

være 100 pct. ledelsesopbakning fra dag ét, 

som det har været tilfældet i samarbejdet 

mellem Silkeborg og Viborg. Men selvom 

der er det, så skal der løbende arbejdes 

med at massere organisationen med for-

tællingen om, hvorfor samarbejdet kan give 

gevinst for alle parter.

To ligeværdige kommuner
Begge it- og digitaliseringschefer ser det 

som en fordel, at samarbejdet foregår 

mellem to kommuner, der har cirka samme 

størrelse.

Budgetmæssigt er man gået til opgaven 

med et nul-budget, så udgifterne skal i ud-

gangspunktet klares inden for de eksiste-

rende budgetter. Den største post er Henrik 

Willumsen og Erik Sørensens tid, og de 

vurderer, at 20-25 pct. går til projektet. De 

understreger dog igen, at en del af arbejdet 

er samarbejde om opgaver, der under alle 

omstændigheder skulle være løst.

På spørgsmålet om, hvad der indtil videre 

har været det centrale i samarbejdet, svarer 

både Henrik Willumsen og Erik Sørensen 

”inspiration” og ”udvikling”.

Harmonisering 
af produktporteføljen

Harmonisering af produktporteføljen i Viborg og Silkeborg kommuner betyder også tættere samarbejde om udbud 

og indkøb. Ny læringsplatform til skoleområdet, udbud på koncernløsning til økonomistyring og omsorgsområdet 

bliver en del af strategiske samarbejde mellem de to kommuner. 

Man bliver jo nødt til at un-
dersøge, hvor langt man kan 
gå med at tilpasse processer 
på de enkelte fagområder, 
da det er her gevinsterne 
ligger.

Erik Sørensen, Viborg Kommune

›››

”
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Alle har prøvet at miste en mobilsamtale – hvad enten det er i hjemmet 

eller på farten. For nogle er mager mobildækning en normal tilstand. Kva-

liteten varierer fra sted til sted og fra teleselskab til teleselskab. Stifteren 

og ejeren af Netplan, Torben Rune, har udviklet en ”rygsæk” som gør det 

muligt at måle mobildækningen ”live” på et konkret sted på et bestemt 

tidspunkt og sammenligne dækningen for alle fire teleselskaber samtidig.  

Der er omkring 400 forskellige parametre, som har betydning for, hvor god 

kvaliteten er for en mobilsamtale eller for en dataoverførsel. Feltstyrken 

er blot en af disse parametre. Feltstyrken kender vi fra vores egen skærm 

som den ”skrå trappe”. Når der er lys i alle fem trin er feltstyrken god. Det 

vil sige, at der er fri bane mellem telefonens antenne og basestationen. 

Men selv med fuld feltstyrke, har vi oplevet at miste et kald eller ”afsendel-

se mislykkedes” for en mail. Det er fordi feltstyrken kun er en parameter. 

”Feltstyrken, der vises som en trappe på vores Smartphone, giver ikke et 

nøjagtigt billede af, i hvor god kvalitet mobilsamtalen er. Du kan stadig 

opleve at samtaler falder ud, selv om feltstyrken står på maksimum – eller 

det modsatte, dvs. at der er god dækning selv om feltstyrken tilsynela-

dende er ringe. Der er mange andre parametre, som betyder noget for 

brugerens oplevelse af en mobilsamtale,” siger Torben Rune.

Gennem det seneste år, har Torben Rune arbejdet på at udvikle Netplan-

Track, som er et nyt målesystem til kortlægning af mobildækning. Syste-

met består af en ”rygsæk”, hvor al nødvendig elektronik, batterier, køling 

og måletelefoner er placeret i. I hver af de fire telefoner, som har et abon-

nement hos et teleselskab, kører en måleapplikation, som er defineret 

og udviklet af Netplan. Applikationen afleverer 143 måledata pr. sekund, 

samtidig med at der gennemføres måling af båndbredder, taleopkald og 

SMS overførsler.

Kritik af kommunerne
Da Ringkøbing-Skjern Kommune for tre år siden målte mobildækningen 

ved at lade biler køre kommunen tyndt, lød kritikken fra teleselskaberne, 

at de ikke kunne bruge disse målinger til ret meget, da kommunens udstyr 

kun målte feltstyrken. Senest har der også lydt kritik af målinger på skral-

debiler i Syddjurs Kommune. Det er samme kritik. 

Omvendt så er kommunerne ikke tilfredse med teleselskabernes mobil-

dækningskort, fordi de bygger på ”teoretiske beregninger”. Dvs. når solen 

skinner, ingen træer eller bygninger står i vejen, og ingen regn, sne eller 

radiostøj, som kan blæse samtalen væk. 

Så hvad er god kvalitet af en mobilsamtale?
”Hvis en kommune skal købe det udstyr teleselskaberne bruger fra en af 

de kendte producenter af måleudstyr til at måle mobildækning med, kom-

mer man snildt af med mellem 1,5 og 2 mio. kr. Men der er desuden den 

pointe, at teleselskaberne ikke måler brugeroplevelsen. De måler indenfor 

de frekvensområder, hvor deres netværk er bedst til at tildele frekvenser. 

Det viser det bedst opnåelige, men ikke nødvendigvis det kunderne får 

tilbudt i alle situationer. De måler ikke brugernes oplevelse. Hvis der er 

mange brugere, der taler i telefon samtidig og de trækker på den samme 

basestation, så falder kvaliteten for alle brugere. Det er en delt ressource. 

Formålet med denne ”rygsæk” er at måle alle teleselskabers dækning på 

det samme tidspunkt og på samme position, hvor telefonen nu end ophol-

der sig – for en pris på under 100.000 kr. for udstyret,” siger Torben Rune.  

NetplanTrack er fjernbetjent, og målingerne styres fra en almindelig ka-

lender på nettet. Det vil sige udstyret kan sættes op til at måle mobildæk-

ningen inden for et bestemt tidsinterval. Når målingerne er gennemført 

bliver resultaterne lagt op på et netværksdrev i ”skyen”. Alle måledata er 

tilgængelige, og afleveres i bl.a. KML format, som kan importeres direkte 

i de fleste GIS systemer og i Google Earth. Dermed er både målinger og 

fortolkning af resultaterne nu blevet så let, at de fleste - også uden særlig 

uddannelse - kan udarbejde meget detaljerede og præcise dækningskort. 

Torben Runes konsulentfirma bruger selvfølgelig selv ”rygsækken”, når de 

får opgaver hos kunderne, hvor de f.eks. skal sikre mobildækning inden-

dørs eller kortlægge dækningen i et geografisk område. 

/  Af Flemming Kjærsdamn Infrastruktur

Måler mobildækning 
”live” på alle teleselskaber
 

Feltstyrken, der vises som en trappe på vores 
Smartphone, giver ikke et nøjagtigt billede af, i 
hvor god kvalitet mobilsamtalen er.

Torben Rune, Netplan ”



HPE Synergy – IT infrastruktur med cloud speed !
Skab ny IT infrastruktur på sekunder. Nu kan du få den bedste software defined IT-løsning 

til din forretning som understøtter din rejse mod en hybrid IT infrastruktur. 

Navnet på det nye sort er HPE Synergy (Composable Infrastructure), hvor du får det hele i 

én boks; Server, storage, netværk og automatiseringssoftware. Den gode nyhed er, at du kan 

beholde dine nuværende managementværktøjer, som via det indbyggede API taler samme 

sprog. Det er infrastruktur på en HELT ny måde delt op i flydende ressourcepuljer. På bare 

15 sekunder kan du ændre en servers funktion fra et til noget andet. Det giver dig fleksibilitet 

og markant bedre udnyttelse af din hardwareinvestering. 

Med HPE Synergy bygger du storage helt som du vil. Kombinér HDD, SSD eller NVME. Lav 

direct attach til den enkelte server eller lav et software defined storage setup. Derudover har 

vi også support til markedets bedst ydende grafikkort, som giver en unik mulighed for VDI 

løsninger til markedets bedste priser pr. bruger. 

HPE Synergy giver dig hardwarebesparelser (lavere CAPEX) og sparer IT-driftsafdelingen 

tid (forbedret OPEX) og samtidig får du fleksibilitet og agilitet, så du kan levere nye services 

til forretningen lynhurtigt.  

Læs mere om HPE Synergy på www.hpe.com/dk/synergy

I samarbejde mellem HPE og Intel®
© Copyright 2017 Hewlett Packard Enterprise Development LP.  
Intel and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the U.S. and/or other countries.

Måler mobildækning 
”live” på alle teleselskaber
 



Kit-magasinet 2 / 201720

Guldborgsund Kommune er en af de 

kommuner som har købt en ”rygsæk” af 

Netplan, der måler mobildækningen ”live”. 

Projektleder Niels Kjærgaard, Guldborg- 

sund Kommune fortæller, at der over en 

periode på tre måneder, har været 90 hen-

vendelser fra borgere og virksomheder, der 

alle er besøgt.

”Generelt er der en oplevelse af, at der er 

god dækning i Guldborgsund Kommune, 

men der er mange forhold, der spiller ind 

på brugernes oplevelse af dårlig mobildæk-

ning. Det kan være abonnementet, der er 

forkert. Det kan være telefonens antenne. 

Eller det kan være, fordi man opholder sig 

inden døre. Derfor tager vi alle henvendel-

ser seriøst og tager ud og besøger borgerne 

og måler mobildækningen på deres adres-

se,” siger Niels Kjærgaard.

Ved at bruge NetplanTrack til at måle mobil-

dækningen, finder borgeren ud af, hvilket 

teleselskab, der dækker bedst på adressen. 

Det kunne være, at borgerens dækning vil 

blive bedre ved at skifte teleselskab eller 

ved at skifte telefon. Der er borgere, der 

har fået målt mobildækningen på deres 

adresse, som har fortalt kommunen, at de 

har fået bedre mobildækning efter de har 

fulgt op på måleresultaterne.

”Vi måler ikke mobildækningen for at pege 

fingre ad teleselskaberne eller for at spille 

dem ud mod hinanden. Vi måler mobildæk-

ningen som en service fra kommunen, fordi 

mobiltelefonen er vigtig i hverdagen og god 

kvalitet i samtale og data er vigtigt,” siger 

Niels Kjærgaard.      

Udstyret giver et øjebliksbillede af mobil-

dækningen, da det sker ”live”. Måleresulta-

terne kan derfor godt variere fra dag til dag. 

Måler også til hest
Ferierytter.dk er en virksomhed i Guld-

borgsund Kommune, der arrangerer ferier 

til hest. Virksomheden har i samarbejde 

med Netplan målt mobildækningen på de 

populære ridestier i kommunen. Det er 

selvfølgelig sket til hest. Måleresultaterne 

er nu ved at blive kortlagt. 

Grundlægger af Ferierytter.dk, Merethe 

Kepp, fortæller, at mobildækningen er 

vigtig for en vellykket ferierejse til hest, 

da rytterne er afhængige af specielle 

kort-applikationer på nettet. Selv om der 

er rigtig god dækning mange steder, er der 

stadig områder, hvor dækningen ikke er 

særlig god. Sammen med Guldborgsund 

Kommune og Netplan er Merethe Kepp nu 

gået i gang med at måle på de stier og i de 

områder der rides i, for at skabe et samlet 

overblik over hvordan det står til.

NetplanTrack er bygget op som en rygsæk, 

der ud over måleudstyr, indeholder køling, 

batterier og ladesystem til mellem otte 

og 16 timers kontinuerlig drift. Udstyret 

er konstrueret til at kunne bruges i rigtig 

barske omgivelser, og selvfølgelig også på 

hesteryg eller motorcykel.

”Vi tager alle henvendelser seriøst. Vi bru-

ger en del tid på det her. Men det er rigtig 

vigtigt. Ved at måle finder vi ud af, at der er 

rigtig god dækning i området, men at 

borgeren med den dårlige mobildækning 

måske har valgt det forkerte abonnement. 

Vi bruger kufferten til at gå i dialog med 

borgeren. Det skal forklares på en god 

måde – også til de ikke teknisk kyndige 

borgere. Det er også tilfældet, hvor mindre 

landsbyer oplever, at have en dårlig inden-

dørsdækning. Her har jeg taget kontakt til 

teleindustrien.”

”Teleindustrien tager godt imod de data 

vi leverer til dem. Der er ikke meget stor 

forskel mellem teleselskabernes egne 

målinger og vores målinger. Men vi kan 

måle i byområder med en del trafik på 

alle tidspunkter af døgnet, og det betyder 

noget for vores datagrundlag,” siger Niels 

Kjærgaard.

I 2012 pillede TDC en mast ned i Guld-

borgsund Kommune. Baggrunden var 

de høje lejepriser for masten. Men siden 

har kommunen sat prisen for leje ned og 

mobilnetværket er blevet udvidet. Niels 

Kjærgaard mener, at samarbejdet mellem 

teleindustrien og kommunerne er vigtig for 

at skaffe god mobildækning. 

‹‹‹

Guldborgsund måler 
mobildækning hos borgerne 

Guldborgsund Kommune ser måling af mobildækning i kommunen som en mulighed for at tilbyde service til borgerne. 

Kommunen har købt NetplanTrack for at hjælpe borgere, der har dårlig mobildækning. 

Vi tager alle henvendelser seriøst. Vi bruger en del tid på det her. Men det er rigtig 
vigtigt. Ved at måle finder vi ud af, at der er rigtig god dækning i området, men at 
borgeren med den dårlige mobildækning måske har valgt det forkerte abonnement.
Niels Kjærgaard, Guldborgsund Kommune”

/  Af Flemming Kjærsdamn Infrastruktur
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’Er eksponentiel 
udvikling og nye 

samarbejdsformer højt 
nok på dagsordenen i 

din kommune?’  
STYRK DIN TEKNOLOGISKE INTUITION  
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Teknologier accelererer med eksponentiel hastighed og de afledte effekter 
ændrer markeder, samarbejdsmodeller, arbejdsstyrken og vores samfund. 
Der har aldrig været større muligheder for nye ideer og innovation. Hvis vi 
lærer at forstå fremtiden med det rigtige mindset, kan vi forandre verden.  
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It-chefen René Caspersen, Sermersooq Kommune, er it-chef i verdens 

næststørste kommune. Nuuk er hovedstaden og ligger på vestkysten i 

kommunen. Da han blev ansat i maj 2015 var det hans første job i den 

offentlige sektor. Han tog kontakt til gode kollegaer i KITAs netværk, som 

velvilligt har givet ham gode råd i hans job og introducerede ham til KITA.

”Det er de samme udfordringer at være it-chef i Grønland, som det er at 

være it-chef i en dansk kommune. Dertil kommer der så en række udfor-

dringer oven i ved at være it-chef i en grønlandsk kommune,” siger it-chef 

Rene Caspersen, Sermersooq Kommune med et smil.

Geografien er den største udfordring  
Grønland er verdens største ø og Sermersooq Kommune er verdens 

næststørste kommune i areal. Kun overgået af den nordligste kommune 

i Grønland. 

Den første og største udfordring er geografien. Kommuneqarfik Sermer-

sooq, som Sermersooq Kommune hedder på Grønlandsk, er 531.000 km2. 

Den går fra vestkysten og strækker sig mod syd, og hele vejen tværs over 

indlandsisen til de østgrønlandske bysamfund – Tasiilaq og Ittoqqorto-

ormiit. Når man kigger fra østkysten og ud over havet, så er det Island, 

der er tættest på. Når man kigger fra vestkysten, er det Newfoundland på 

Canadas østkyst. Et kæmpe område. Alt sammen en del af den danske 

kolonihistorie.

René Caspersen: ”Alle vores lokationer på Østkysten har i alt 3.500 ind-

byggere. De er forbundet med en 15 Mbit/s satellitforbindelse og en laten-

cy på 600 ms. Satellitten dækker både telefoni, mobiltelefoni, internet og 

TV. Det kører ærligt talt helt ad H til. Men der er ingen brugbar forretnings-

model, der siger, hvordan den forbindelse kan opgraderes. Indbyggerne 

har heller ikke gjort oprør mod forholdene. Så det kører som det gør.” 

”I Nuuk, hvor jeg arbejder, har vi fiber eller trådløst højhastigheds net-

værk. Teknologisk fejler det ikke noget. I Grønland er det TELE, det grøn-

landske telemonopol, der har monopolet på fiber. Hvis jeg skal forbinde to 

lokationer, skal jeg betale astronomiske summer for at leje fiberforbindel-

serne af TELE, også når de ligger på kommunens grund. Vi har to bygning-

er med 75 meters afstand. De er forbundet med fiber. Vi betaler mere i leje 

for den fiberstrækning til TELE end en dansk kommune betaler for hele 

sit Internet. Det er et grundvilkår. Så jeg bruger en del af min energi på at 

finde kreative løsninger, som andre ikke vil bruge tid på. Ene og alene for 

at spare penge. Det er den anden udfordring,” siger René Caspersen.

Tog tilbage til Danmark
René Caspersen har tidligere arbejdet i Grønland – i it-afdelingen i KNI 

(tidligere Kongelig Grønlandsk Handel KGH red.) som er én af Grønlands 

største virksomheder. René’s to drenge gik på Friskolen i Sisimiut, men 

den gik mod sit endeligt og så rykkede familien teltpælene op og flyttede 

til Danmark. Men René Caspersen fik ikke et job på hånden. 

Så da hans tidligere chef i KNI blev økonomidirektør i Sermersooq Kom-

mune, slog René Caspersen til, da han blev tilbudt jobbet som it-chef. 

Han arbejder i ”slots”. Dvs. han er i Nuuk fire-seks uger ad gangen, for 

derefter at være hjemme ved familien 10-12 dage, for at holde møder, net-

værk m.m. Ni timer med fly til arbejde. Sidste gang han tog fra Grønland, 

for at deltage i KITA’s generalforsamling og seminar, var flyet 22 timer 

forsinket. Tålmodighed er også en del af opholdet i Grønland.

Outsourcing
Der er tre ansatte i it-afdelingen. Kommunen har outsourcet drift og sup-

port til Comby, der er Grønlands største it-virksomhed og som kører en 

meget moderne serverinstallation. 

”Den tredje store udfordring er at få fat på specialister. Det gælder ikke 

kun specialister for IT. Det gælder stort set alle fagområder. Så der sker 

Han er it-chef i 
verdens næststørste 
kommune

Sermersooq Kommune er en stor kommune. Den strækker sig fra det vestlige, sydlige og til det østli-

ge Grønland. Det er verdens næststørste kommune målt på areal. Kommunen er 12 gange større end 

Danmark. Der bor ca. 23.000 mennesker. 

/  Af Flemming Kjærsdamn Portræt

Vi har to bygninger med 75 meters afstand. De er 
forbundet med fiber. Vi betaler mere i leje for den 
fiberstrækning til TELE end en dansk kommune 
betaler for hele sit Internet.
René Caspersen, Sermersooq Kommune

”
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en løbende rekruttering af konsulenter, som man henter ind udefra. De 

kommer så op til Grønland og nogen gange løber de skrigende hjem efter 

tre måneder. For andre sætter Grønland sig i blodet og de bliver hængende. 

For ikke at komme ind i den tummel med at være på jagt efter specialister, 

har vi valgt at outsource drift og support og vedligeholdelse til Comby. På 

den måde får vi stabil drift og support og vi kommer udenom de løben-

de rekrutteringsproblemer. Vi er ret godt med teknologisk,” siger René 

Caspersen. 

”Vi har også en udfordring på it-sikkerhedsområdet. Den er jeg selv ret 

optaget af og har kastet mig over. Vi fik lavet en rapport af Deloitte. Den 

viser, at vi skal have mere opmærksomhed på datasikkerheden, moden-

heden og awareness på området. Desuden kommer der ny lovgivning, som 

også vil få store konsekvenser. Det arbejder jeg løbende på,” siger René 

Caspersen. 

Han beskriver den digitale modenhed i sin egen organisation som ret be-

grænset. Ligeledes er der ikke lyst til at udnytte de fordele teknologien reelt 

kunne give en så lille befolkning på et så stort område. 

”Der er ikke rigtig nogen glæde i organisationen ved at bruge teknologien. 

Derfor går det heller ikke helt så hurtigt som jeg godt kunne tænke mig,” 

siger René Caspersen. ”Men det er så endnu en udfordring jeg må tage på 

mig. For potentialet er stort og det skal indfries. Jeg giver ikke op.”

    ‹‹‹
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En væsentlig del af it-strategien i Thisted Kommune hedder fuld virtuali-

sering inklusiv et virtuelt skrivebord til alle medarbejdere via Citrix XenDe-

sktop. Det giver den størst mulige fleksibilitet, da de relevante applikatio-

ner kan tilgås både internt og eksternt og uafhængig af hardwareplatform. 

I et videre perspektiv handler det om gennem moderne digitale løsninger 

at skabe en mere sammenhængende og effektiv service for den enkelte 

borger inklusive enkle kontaktveje mellem borger og kommune. 

Vil køre Microsoft Office 365
Thisted Kommune ønsker at køre Microsoft Office 365 inklusive Skype for 

Business, men da mange centrale løsninger, eksempelvis alle KMD-løs-

ninger uden for OPUS-platformen, ikke understøtter Office 365, er man 

tvunget til at installere Office 2016. På grund af Microsofts licensmodel er 

det en meget dyr løsning, da Office 2016 skal købes med en ”device licen-

sering,” mens Office 365 kan købes med en ”user licensering”.

”I vores virtualiserede miljø, hvor brugerne har mulighed for at udføre 

deres opgaver fra flere forskellige typer enheder inklusive deres egne, er 

bruger licensering det eneste logiske og rigtige,” siger Jette Ganzler Kri-

stensen, Digitaliseringschef i Thisted Kommune, og fortsætter:

”Microsofts egne anbefalinger går i høj grad i retning af cloud-tjenester, 

Office 365 og en lang række andre nyere teknologier, men deres licens-

model gør det meget dyrt at følge de anbefalinger. Som vi ser det, bremser 

denne licensmodel både for innovationen i kommunerne og for den opti-

male anvendelse af deres egne løsninger.”  

En forældet licensmodel
Thisted Kommune har henvendt sig til Microsoft Danmark for at få løst 

problemet, og den danske direktion har ifølge Jette Ganzler Kristensen 

anerkendt Thisted Kommunes argumentation. Den danske afdeling har 

forelagt sagen for Microsoft US, men her var der ikke noget at hente: 

Installation af Office 2016 udløser ”device licensering”.

”Dette er ikke et teknisk spørgsmål, men udelukkende et spørgsmål om, 

under hvilke licensregler Microsoft vælger at sælge deres produkter. 

Bruger licensering er den rigtige model i en verden, hvor man ønsker at 

understøtte fleksibilitet og mobilitet hos sine brugere, og så er det meget 

ærgerligt, at Microsoft insisterer på at fastholde en licensmodel fra en 

anden tid,” siger Jette Ganzler Kristensen og fortsætter:

”De danske kommuner arbejder i øjeblikket med at udvikle administrati-

onen ved hjælp af en mere intelligent anvendelse af ressourcerne. Den 

manglende kompatibilitet med Office 365 hos en række leverandører uden 

/  Af Stig Andersen n Licens

Thisted Kommune:
”Microsofts licensmodel
er urimeligt dyr” 

Thisted Kommune mener, at Microsofts licensmodel gør det urimeligt dyrt at realisere de it-strategiske målsætninger, 

selvom de flugter med Microsofts egne teknologianbefalinger.

Dette er ikke et teknisk spørgsmål, 
men udelukkende et spørgsmål om, 
under hvilke licensregler Microsoft 
vælger at sælge deres produkter.

Jette Ganzler Kristensen, Thisted Kommune

”
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for vores kontrol er med til at bremse denne udvikling, så derfor er det 

vigtigt at få fundet en model, der gør det muligt for os at fortsætte dette 

arbejde.”

Dyr løsning
Jette Ganzler Kristensen fortæller, at man har en god og professionel 

dialog med Microsoft Danmark om, hvordan man kunne skrue en løsning 

sammen, der forfølger kommunens strategiske mål.

”Den løsning, der er foreslået, dækker vel omkring 90 procent af det, vi 

ønsker at opnå. Problemet er, at licensmodellen gør det mange millioner 

dyrere, end det burde være, og at vi rent forretningsmæssigt kan have 

svært ved at håndtere det,” siger Jette Ganzler Kristensen.

Kompliceret omstilling
Mette Søs Gottlieb, Sales Director hos Microsoft Danmark, fortæller, at 

virksomheden er i færd med en omstilling for at kunne understøtte kun-

derne i den transformation, de i øjeblikket er i gang med.

”Vi ændrer grundlæggende vores produkter og den måde, vi går til mar-

kedet på. For det første bevæger vi os væk fra at sælge traditionelle soft-

warelicenser, der typisk er on-premises til i stedet at levere vores løsninger 

som en cloud-baseret service. For det andet ønsker vi at skabe værdi for 

vores kunder ved at sikre, at de løsninger, vi sælger, også bliver taget i 

brug – og her er en moderne it-infrastruktur netop en, hvor softwareløs-

ningerne er koblet til brugerne og ikke til enkelte devices,” siger hun. 

Mange af Microsofts kunder moderniserer løbende deres infrastruktur, 

og i den fase vil de typisk have behov for at kombinere moderne løsninger 

med lidt ældre løsninger, eksempelvis cloud-løsninger med on-premises 

løsninger.

”Vi skal naturligvis kunne understøtte denne transformation med vores 

licensstrukturer, og det gør vi også i langt de fleste tilfælde. Når dette 

er sagt, så er der enkelte sager, hvor vores struktur kan blive en smule 

kompliceret, og hvor vi desværre ikke kan understøtte kombinationen af 

cloud og on-premises på optimal vis. Det er naturligvis beklageligt, og det 

illustrerer, hvordan omstillingen fra ældre it til moderne it kan være en 

smule kompliceret, selv for en virksomhed som Microsoft,” siger Mette 

Søs Gottlieb.

‹‹‹

Vi skal naturligvis kunne understøtte 
denne transformation med vores licens-
strukturer, og det gør vi også i langt de 
fleste tilfælde. Når dette er sagt, så er 
der enkelte sager, hvor vores struktur 
kan blive en smule kompliceret, og hvor 
vi desværre ikke kan understøtte kom-
binationen af cloud og on-premises på 
optimal vis. 

Mette Søs Gottlieb, Microsoft

”
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Smart City lander 
i de små byer

Da den Kommunaltekniske Chefforening (KTC) skulle uddele årets innovationspris for 2016 faldt valget på Svebølle på Vest-

sjælland. Svebølle deltog også på den internationale udstilling for Smart Cities i Barcelona.

Der er noget fuldstændigt livsbekræftende i, at en landsby med 2271 indbyggere i Kalundborg Kommune i den grad sætter 

sig selv i scene på et af de fremmeste teknologiområder. Et teknologiområde, som alle taler om.

Svebølle gør det for at fastholde og tiltrække borgere og virksomheder. De gør det for at overleve. Svebølle arbejder sam-

men med Energiselskabet Seas NVE, der har udviklet den digitale infrastruktur. De har bygget et trådløst Wifi på 1,5 

kvadratkilometer og trukket fiber langs med vejene og dermed formået at distribuere data fra sensorer i veje, i brønde og 

klasselokaler i skolen til SEAS NVEs serverplatform.  

”Sensorer skaber, sammen med den digitale infrastruktur, helt nye muligheder. Funktionaliteten i 

byens almindelige infrastruktur vokser dramatisk med de nye teknologier. Sensorerne i 

vejen arbejder sammen med gadelyset, som arbejder sammen med bygningerne. 

Funktionaliteten i en by vokser dramatisk,” siger projektleder 

Carsten Fosvang, Seas NVE. Vallensbæk Kommune, som også er 

en lille kommune, ønsker at lave et forum for datasikkerhed 

i forbindelse med Smart City. 

Læs temaet side 27-31

TEMA
Smart

City
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Stationsbyen Svebølle i Kalundborg Kommune minder på overfladen om 

mange andre mindre bysamfund. En togstation, en lille time fra Køben-

havn, et indkøbscenter, en skole, et par daginstitutioner og en idrætshal 

og et lokalt fjernvarmeværk. Men Svebølle ligner kun på overfladen. For 

byen har de seneste fem år været et levende laboratorium for Smart City 

teknologier. Byen er fuld af sensorer i veje, på p-pladser, i kloaker og 

trafikkryds. På stationen er der sat mobilt udstyr op som måler luftfor-

ureningen. Der er mobile sendere placeret på master, tage og fodgæn-

gerfelter mv. Alt sammen for at måle og registrere data, som kan komme 

borgere og virksomheder til gavn.

Kalundborg Kommune har i et samarbejde med energiselskabet Seas 

NVE eksperimenteret med de nye teknologier og er, ifølge Senior Project 

Manager Johan Ib Hansen, Udviklingsafdelingen i Kalundborg Kommune, 

i gang med at sætte Svebølle på landkortet som ”Smart Landsby”. 

Smart City er også for mindre byer
Smart City er ikke kun for storbyer. Det er også teknologi for mindre 

bysamfund. Forudsætningen for at gøre de mindre bysamfund attraktive 

for virksomheder og børnefamilier og andre er, et ordentligt mobilnetværk 

og hurtige internetforbindelser gennem fastnet. Det er præcis kombina-

tionen af det mobile og det faste internet, som er grundstammen i den 

digitale infrastruktur, der kan sikre opsamling, bearbejdning, distribution 

af data fra sensorer og mobilt måleudstyr.

”Vi har fået etableret et LPWAN (Low Power Wide Area Network red.) som 

trådløs infrastruktur. Vi vil gerne blive klogere på, hvilke teknologier vi 

skal bruge eller hvilke vi ikke skal bruge. Hvilke krav skal vi stille frem-

over? Hvad er grænserne og hvad er mulighederne med de nye teknolo-

gier? Vi skal kunne stille realistiske krav til fremtidige udbud. Svebølle er 

ikke fyldt med en bestemt teknologi. Vi bruger 10-12 forskellige sensorer. 

Hvilke sensorer er gode inden døre? Hvilke sensorer er gode udendørs?” 

siger Johan Ib Hansen.

Med andre ord prøver Svebølle tingene af.

Skole og veje
På skolen er der monteret sensorer, som måler luftkvaliteten i klasseloka-

lerne. Om der er for varmt eller fugtigt og om der skal luftes ud. På vejene 

er der sensorer, som måler vejtemperaturen og som fortæller om der skal 

saltes. Der er installeret trafikkameraer og gateways til trafiktælling med 

mere. Der er monteret sensorer i affaldscontainere som fortæller, når 

de skal tømmes. På stationen måles indholdet af Nox- og CO2-værdier 

i luften. Der er sensorer i brønden på skolen. Så når vandstanden når et 

vist niveau får pedellen en SMS. Skolen har undgået en oversvømmelse, 

fordi pedellen i tide fik en advarsel.

”Internet of Things er en jungle. Sensorer til radiokommunikation er 

blevet meget billigere. Men risikoen for kommunen vil være at investere 

i de forkerte sensorer. At få sat sensorer op, som viser sig ikke at virke 

i driften. Det kan være meget dyrt at spilde sin tid på at have investeret 

i forkerte teknologier til at løse forkerte opgaver. Derfor prøver vi disse 

teknologier af på hele kommunens vegne. Vi kan sikre en vis form for 

markedsmodning af produkter og vi kan sikre læringen i egen organisa-

tion, så vi løser de rigtige opgaver og leverer de rigtige data,” siger Johan 

Ib Hansen.  

I Svebølle er de smarte.

Svebølle er ikke hvem som helst 
Svebølle er ikke hvem som helst. I oktober 2016 blev Svebølle hædret 

med Årets Innovationspris af KTC – Chefforeningen for den kommunal-

tekniske sektor – for sin enestående evne til at levere ”et værdiskabende 

Living Lab for test og demonstration af ny, smart teknologi, der kan un-

derstøtte bosætning og erhverv i mindre byer og landdistrikter,” hed det i 

forbindelse med uddeling af Innovationsprisen.

”Vi har fået vores netværk op at køre. Vi får data igennem. Vi har testet 

10-12 forskellige sensorteknologier. Det er miljøsensorer. Det er sensorer 

til måling af vejtemperatur. Det er forbrugsdata fra private hjem og 

offentlige bygninger. Trafikmålinger. Parkeringssensorer. Mange for-

/  Af Flemming Kjærsdamn TEMA

Svebølle går 
Smart City vejen 

Svebølle har gennem fem år været et levende laboratorium for Smart City teknologier. ”Vi er blevet bedre til at stille krav og 

har lært noget om, hvilke sensorer der er gode til at løse bestemte opgaver,” siger Senior Project Manager Johan Ib Hansen, 

Udviklingsafdelingen i Kalundborg Kommune. 
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Den ny teknologi bringer helt ny funktionalitet 

til landsbyer som ligger uden for de større by-

områder. I Svebølle skaber sensorer og digital 

infrastruktur helt ny funktionalitet i byen, ved 

at have monteret sensorer i brønde, i bygning-

er og på veje. Det er sensorerne, der måler 

miljøet omkring dem og sender data videre i 

netværket. Seas NVE – det Nordvestsjælland-

ske energiselskab – har opbygget Smart infra-

strukturen i Svebølle – en smart landsby, der 

også er kendt i Barcelona, efter sin deltagelse 

på Expo udstillingen i 2016.

”Sensorerne benytter en åben kommunika-

tionsform. Derfor kan de bruges til mange 

ting. En temperaturføler i vejen måler vejret 

på vejen. Den måler miljøet – hvor meget 

trafik der er, og den kan også måle hvor tung 

trafikken er. Hver sensor er forbundet med en 

radiotransmitter, som arbejder i LPWAN (Low 

Power Wide Area Network red). Det vil sige den 

er langtrækkende, men den sender ikke man-

ge data. Den kan bruges til mange ting i det 

intelligente byrum,” siger projektleder Carsten 

Fosvang, Seas NVE. 

”Vi har sat en radiotransmitter med niveaumå-

ler op i en brønd på skolen, der samler vand op 

fra vaskemaskiner og andet. Brønden stopper 

jævnligt til. Pedellen får en SMS, når den skal 

renses. Vi måler også klimaet på togstatio-

nen. Den store fordel med disse sensorer er, 

at de kan flyttes rundt efter behag. De er ikke 

fastlåst til et bestemt sted. De kan skrues ned 

og sættes op et andet sted. Selv hvis sensoren 

ligger nede i vejen, kan den trækkes ud af et 

rør og bruges et andet sted. Sådan en sensor 

koster i omegnen af 500 kr. Det er utrolig billigt 

og det er utrolig nemt,” siger Carsten Fosvang.

Sensorer skaber sammen med den digitale 

skellige slags sensorer som vi bruger til forskellige formål. Vi er åbne over 

for leverandører af sensorer. Vi tager gerne en dialog med de forskellige 

leverandører af sensorer”.

”Svebølle har som test og demonstrationsområde i flere nationale og 

internationale projekter vist potentiale som et værdiskabende Living Lab 

for test og demonstration af ny, smart teknologi, der kan understøtte bo-

sætning og erhverv i mindre byer og landdistrikter,” siger Johan Ib Hansen, 

der fortæller at Svebølle har arbejdet med Smart City i fem år i forskellige 

sammenhænge, og derfor nu er parat til at kunne vælge bestemte typer 

sensorer, der løser bestemte opgaver og har fået opbygget en digital infra-

struktur.”

Det næste store projekt 
Smart City er sket i et tæt samarbejde med borgere, foreninger og forsy-

ningsvirksomheder.

”Vi har hidtil testet de nemme områder. Der er ingen, som protesterer over, 

at vi tømmer en affaldscontainer, når den er ved at være fuld eller når der 

bliver luftet ud i klasselokalet. Men nu kommer de komplicerede områder 

med mere personlige data, og det er vanskeligere,” siger Johan Ib Hansen. 

Kalundborg Kommune har siden 2015 været medlem af Gate 21, der er 

et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner, 

der fokuserer på grøn omstilling, og været en del af projektet ”Lightning 

Metropolis”.

I den sammenhæng er der bl.a. etableret et WiFi-opkoblet gadebelysnings-

system, som gør det muligt dynamisk at tilpasse og optimere gadebelys-

ningen og samtidig understøtte forskellige nye services for både borgere 

og forsyningsselskab. 

På nuværende tidspunkt er Johan Ib Hansen i gang med et ”trafikprojekt 

ved skolen.”

Alle kender problemet med morgentrafik ved skolen, når ungerne bliver 

afleveret. Masser af biler og masser af cyklister, der skal det samme sted 

hen på samme tidspunkt. Gadebelysningen ved skolen er koblet på Wifi, og 

det skal bruges i det kommende projekt. 

”Der er meget trafik om morgenen. Vi vil gerne have at bilisterne kører 

forsigtigt og er agtpågivende. Om aftenen er der næsten ingen trafik og 

skolen er lukket. Om aftenen vil bilisterne kunne sætte farten op. Så vi vil 

gerne lave et vejkryds, hvor hastigheden skifter afhængigt af tidspunktet, 

og hvor vi bruger intelligent gadebelysning til at kommunikere med,” siger 

Johan Ib Hansen. 

Han forventer projekter er luften i oktober 2017. Projektet sker i samarbejde 

med Gate 21. 

‹‹‹

Risikoen for kommunen vil være at investere i de 
forkerte sensorer. At få sat sensorer op, som viser 
sig ikke at virke i driften. Det kan være meget dyrt 
at spilde sin tid på at have investeret i forkerte 
teknologier til at løse forkerte opgaver.

Johan Ib Hansen, Kalundborg Kommune

Sensoren er 
”termometeret” 
i Smart City

Sensoren er ”termometeret” i Smart City. Den måler temperaturen i vejen, hvor meget trafik der er på vejen, og eventu-

elt hvor tung trafikken er. Sensoren tager temperaturen på, hvordan miljøet er omkring den. Både udenfor og indenfor i 

bygningerne. 

TEMA
Smart

City

”
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infrastruktur helt nye muligheder. Funktio-

naliteten i byens almindelige infrastruktur 

vokser dramatisk med de nye teknologier. 

Sensorerne i vejen arbejder sammen med 

gadelyset, som arbejder sammen med 

bygningerne. Funktionaliteten i en by vokser 

dramatisk. 

Sidste skud på stammen i en række pro-

jekter inden for smart teknologi i Svebølle 

går ud på at etablere sensorteknologi på 

en del områder. Det sker for at teste og 

demonstrere LPWAN-teknologi – en ny 

type, strømbesparende mobilnet, der kan 

transportere data fra målere og sensorer.

Gadebelysning via Wi-fi
Svebølle er lige nu sammen med bl.a. Gate 

21 involveret i et projekt om intelligent 

gadebelysning, der ”ved brug af trådløs 

Wifi-teknologi skal demonstrere mulige op-

timale lysløsninger og samtidig understøtte 

services for forsyninger og borgere i byen.

Carsten Fosvang: ”Vi har bygget to typer 

netværk op i Svebølle. Et Wifi-netværk, der 

dækker 1,5 Km2. Og LPWAN-netværket der 

forbinder sensorerne. På en silo har vi sat 

en Gateway op. Den kommunikerer med 

Wifi-netværket. Gatewayen modtager alle 

data fra sensorer og distribuerer disse data 

gennem Wifi-netværket til Internettet. Her-

fra kommer det ind på vores serverplatform 

og videre til vores Smart applikationer, som 

præsenterer data”.     

I Svebølle er etableringen af et trådløst 

LPWAN (Low Power Wide Area Network) 

baseret på LoRa (LoRaWAN) teknologien. 

LoRa er langtrækkende - over 15 km. Det 

er trådløs teknologi, der ligesom andre 

trådløse LPWANs er gode til at overføre 

mindre datamængder som kontroldata og 

måledata fra sensorer. De enkelte trådløse 

LoRa baserede nodes opererer fra et batteri 

med en levetid, der gøres op i år, hvilket gør 

teknologien fleksibel. 

Et LPWAN netværk er i forhold til en 

WiFi-implementering markant billigere at 

etablere, og det samme er tilfældet, hvis 

man sammenligner det med en mobil-base-

ret løsning.

I Svebølle bruges LoRa typisk i netop tråd-

løse sensor-nodes, der normalt er placeret 

på mere remote lokationer, som i bl.a. 

vandbrønde og i forskellige miljø-sensor. 

Der testes også trådløse parkerings-senso-

rer med LoRa-moduler, som på nuværende 

tidspunkt er gravet ned i parkeringsbåse 

ved henholdsvis sportshallen og butikstor-

vet.

”Det er ikke specielt datatungt. Formatet 

hedder LoRa (Long Range Architecture red.) 

og er nok en ny standard på området. Vi får 

alle data ind i vores systemer og analyserer 

dem. Vi arbejder efter et Proof of Concept i 

Svebølle og det virker. Vi arbejder sammen 

med Delta Instituttet, Aarhus Universitet og 

IT Universitetet i København og får testet 

vores forskellige services som klimasty-

ring, intelligent gadebelysning og vores 

infrastruktur, der virker både indendørs og 

udendørs. En klimamåler kan vi bruge både 

udendørs og indendørs. Det er ikke den 

samme type sensorer, men de kommuni-

kerer med den samme protokol. Det vil sige 

kommunale ejendomsadministratorer kan 

få helt nye muligheder for at sætte data 

sammen på en ny måde,” siger Carsten 

Fosvang.

‹‹‹

TEMA
Smart

City ”Selv hvis sensoren ligger 
nede i vejen, kan den træk-
kes ud af et rør og bruges et 
andet sted. Sådan en sensor 
koster i omegnen af 500 kr. 
Det er utrolig billigt og det er 
utrolig nemt.

 Carsten Fosvang, Seas NVE
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Da Vallensbæk Kommunes tidligere Centerchef for borgere, erhverv og 

digitalisering, Bjørn Borup, for godt et år siden tog initiativ til oprettelse af 

Smart City Cybersecurity Lab (SCL), skete det i samarbejde med en række 

eksterne partnere som netværk, der drøftede datasikkerhed inden for 

Smart City. Dette arbejde har nu efter en række møder taget mere form, 

og derfor søger Vallensbæk Kommune sammen med en række partnere 

om midler til at stifte en forening. Der søges samtidigt penge til at forenin-

gen kan realisere netværksaktiviteter samt sikkerhedsaktiviteter i Region 

Hovedstadens Fyrtårnsprojekt ”Digital infrastruktur og fælles datahub i 

Greater Copenhagen”.

I programerklæringen hedder det: ” Smart City Cyber Security Lab skal 

være med til at sikre at borgernes data håndteres sikkert og med respekt 

for den enkelte borgers ret til privatliv i takt med at data om borgernes 

adfærd i stigende grad anvendes i byernes drift”. 

Smart City Cyber Security Lab skal desuden være et forum, der kan bistå 

med at vurdere eventuelt teste nationale/internationale Smart City løs-

ninger i forhold til datasikkerhed og privacy. Data og erfaringer fra dette 

arbejde skal opsamles i den nye forening og bearbejdes videnskabeligt og 

videreformidles til interesserede.

”Smart City Cybersecurity Lab (SCL) har hidtil været et løst netværk. Nu 

søger vi om regionale erhvervsudviklingsmidler til at udvikle en mere 

formel organisering og får valgt en bestyrelse. Vi søger om midler til etab-

lering af SCL og det netværk der ligger udenom. Netværket er åben for alle 

– private virksomheder, kommuner, regioner, stat og uddannelsesinsti-

tutioner,” siger konstitueret centerleder for digitalisering Jette Sørensen, 

Vallensbæk Kommune.  

Vallensbæk Kommune er initiativtager til dette nye forum. Partnerkred-

sen består indtil videre af Region Hovedstaden, IDA, Frederiksberg og 

Fredensborg kommuner, DTU, Gate21, Ballerup Kommune og Vallensbæk 

Kommune.   

Foruden partnerne, er aktører som KL, Erhvervsfremmestyrelsen, IBM, 

Cisco og Microsoft, også med som en del af det åbne netværk. De har alle 

vist interesse for initiativet fra Vallensbæk Kommune og har deltaget i 

formøder. 

Formålet med SCL er at skabe et nationalt/internationalt forum, hvor 

byernes Smart City løsninger vurderes/testes i forhold til datasikkerhed og 

til at beskytte borgernes privatliv. Data fra dette arbejde skal så siden føre 

til udvikling af relevante sikkerhedsløsninger. 

”Digitalisering og Smart City teknologier åbner en helt ny dagsorden for 

kommuner og borgerne. Når byer og kommuner anvender de nye tekno-

logier og datatjenester/-leverandører, er vi nødt til at overveje, om vi som 

organisation er gearet til at håndtere det sikkerhedsmæssige ansvar, der 

/  Af Flemming Kjærsdamn TEMA

Vallensbæk søger Region 
Hovedstaden om
penge til Smart City Lab 
for datasikkerhed 

Vallensbæk Kommune søger nu i samarbejde med en række partnere om penge til at stifte et Smart City Lab for datasik-

kerhed. Initiativet til netværket Smart City Cyber Security Lab (SCL) blev taget for et år siden, men nu vil flere af deltagerne 

stifte en formel organisation, som skal blive et nationalt eller internationalt forum for datasikkerhed og privacy inden for 

Smart City løsninger. 

TEMA
Smart

City



følger med, og hvorvidt vi har de fornødne ressourcer og kompetencer De 

risici, der er forbundet med at få alle enheder på nettet og at enhederne 

forbindes, er vi nødt til at løse professionelt. Det er ikke noget kommuner 

skal tackle enkeltvist. Det er en både national og international dagsorden. 

Datasikkerheden kommer til at spille en rolle i alle projekter. Derfor skal 

vi samle kompetencerne. Der er desuden store kommercielle muligheder 

for private virksomheder med at løfte sikkerheden i Smart City løsninger., 

hvorfor vi også oplever meget stor interesse for dette initiativ,” siger Jette 

Sørensen. 

Den altomfattende digitalisering og de nye teknologier, som kommunalt 

ansatte, borgere og virksomheder bruger med apps og smartphones, 

rejser hele tiden nye krav om datasikkerheden til kommunerne. Jette 

Sørensen forventer at der i fremtiden bliver run på de ansatte, der på 

dette område har de rette kompetencer. Dette er et yderligere argument 

for at samarbejde og hun forventer , at Vallensbæk Kommune selv vil få 

adgang til viden og de nødvendige kompetencer gennem SCL. Viden og 

Spidskompetencer, som kommunen selv vil få svært ved at opbygge uden 

samarbejde.

‹‹‹

 

Baggrund for SCL:
Alverdens dimser og hardware får adgang til internet og bliver 

smart. Dermed bliver internetopkoblingen ikke forbeholdt store 

servere bemandet med it-folk. Alt fra tøj til biler, veje, lygtepæle, 

skraldespande får indbygget elektronik, software, sensorer og 

antenner, der gør dem i stand til at opsamle data, måle verden og 

give data videre. Og internetadgangen åbner op for, at alle disse 

enheder kan overvåges og data kan kompromitteres. Så der er 

meget store sikkerhedsmæssige udfordringer og dilemmaer på 

spil i Smart City

Foreløbig 
partnerkreds i SCL: 
n  Lektor ved Afdelingen for Cybersecurity, Christian Dams-

gaard Jensen, DTU

n  GIS og Digitaliseringschef, Hasse Hauch, Frederiksberg 

Kommune

n  IT-chef, Thomas Fænø, Fredensborg Kommune

n  Afsnitsleder for Center for By, Erhverv og Miljø, Sussi Kjær, 

Ballerup Kommune

n  Chefkonsulent og Koordinator Smart Vækst, Henrik Johan-

son, Region Hovedstaden

n  Områdedirektør, Bjørn Borup, IDA 

n  Afdelingschef for Living Labs og Smart City, Jacob Lund-

gaard, Gate21 

n  Ny IT og Digitaliseringschef Marie Gottlieb Danne-

skiold-Samsøe , Vallensbæk Kommune 

– en del af Dafolo-koncernen

... 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

... fra visioner 
til konkrete løsninger

„

Vi bygger bro...

... fra selvbetjening
til sagshåndtering„

”Smart City Cyber Security Lab skal være med til 
at sikre at borgernes data håndteres sikkert og 
med respekt for den enkelte borgers ret til pri-
vatliv i takt med at data om borgernes adfærd i 
stigende grad anvendes i byernes drift.

Jette Sørensen, Vallensbæk Kommune
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DareDisrupt blev grundlagt for at udbrede et mindset om disruption og 
eksponentiel teknologi. Nu – tre år og mere end 250 keynote-oplæg senere 
– har DareDisrupt nået mere end 30.000 tilhørere og er med sin konsulentdel 
og uddannelsesafdeling den foretrukne samarbejdspartner for kommuner og 
virksomheder. 
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Digitalisering 
udfordrer lederrollen
Digitaliseringen udfordrer it-afdelingerne i kommunerne, som går fra at være en driftsorganisation til at blive en sparrings-

partner for digitalisering i et tæt samarbejde med forretningen. Herning Kommune har siden marts 2015 gennemført ledel-

sesudvikling i de syv teams som it-afdelingen er organiseret i. De har gennemført dette i et samarbejde med et eksternt 

konsulentfirma, som har lært den enkelte teamleder at tackle de daglige udfordringer samt fået forankret digitaliseringen i 

hele kommunen.  

Thomas Rysgaard Christiansen, KOMBIT, efterlyser en debat om, hvad kommunerne skal arbejde sammen om i fællesskaber 

og hvad de kan løse hver for sig. Digitaliseringen breder sig lynhurtigt og de nye teknologier vil influere på organisationerne.  

Ejvind Jørgensen, cBrain, og Peter Pietras, Rambøll har sammen med stifteren af cBrain skrevet en ny bog om Digitalt leder-

skab. ”Ledelse i d-land” handler om de udfordringer digitaliseringen medfører. Bogen giver et bud på, hvilke seks ledelsesdi-

scipliner der er vigtigst for at håndtere digitaliseringen.

Et minitema om Digitalt Lederskab. Side 32-39
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/  Af Flemming Kjærsdamn MiniTEMA

Efter Thomas Rysgaard Christiansen blev adm. dir. i KOMBIT i 2015 har 

han brugt det meste af sin tid på at opbygge en fælleskommunal it-in-

frastruktur og få fremtidens fagsystemer udbudt i fri konkurrence. Det 

er essensen i Monopolbruddet. Men løbende bliver Monopolbruddet en 

realitet, og KOMBIT efterlyser en debat blandt de kommunale it-chefer, 

andre chefgrupper i kommuner og kommunaldirektører om fremtidens 

digitalisering. Det der på dansk hedder innovation. Hvad er det for opgaver 

KOMBIT skal løse i fremtiden og hvordan skal kommunernes it-afdelinger 

tackle digitaliseringen fremover?   

”Jeg efterlyser en debat om, hvad kommunerne skal gøre i fællesskab og 

hvad vi skal gøre hver for sig. Det er vi nødt til at forholde os til. Teknologi-

en forandrer vilkårene så hurtigt, og vi kan ikke lukke øjnene for udvik-

lingen, for så bliver vi alle overhalet indenom,” siger adm. dir. Thomas 

Rysgaard Christiansen, KOMBIT.  

Den vigtigste del af Monopolbruddet er den digitale infrastruktur i form af 

Støttesystemerne, som giver kommunerne mulighed for at binde de nye 

fagsystemer og de lokale systemer sammen. Kommunerne har i gennem-

snit over 300 applikationer, og her er den nye it-infrastruktur en mulighed 

for at binde tingene bedre sammen. 

”Men virkeligheden er sådan indrettet, at der hele tiden kommer nye 

teknologier eller nye initiativer. Lad mig give et eksempel med Smart City. 

Hvordan gør vi det? Skal vi i kommunerne have en ny fælles komponent 

KOMBITs direktør 
efterlyser nye 
”færdselsregler” 
for digitaliseringen 

KOMBIT vil gerne starte debatten om fremtidens ”færdselsregler” for digitalisering og forandringer i landets kommuner.  

Mini
TEMA
Digitalt

Lederskab



Få et klart overblik 

tlf. 87 93 50 00
www.tunstall.dk

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

Flere og flere opgaver rykker ind i IT-afdelingen. 
Det sker fx fra ældreområdet. Især opgaver vedr. 
institutionernes udstyr fylder mere i dagligdagen. 

Vi kan hjælpe med:

•  at sætte ind for at optimere driftssikkerhed på de 
teknologiske hjælpemidler.

•  overblik over de teknologier, der er serviceaftaler 
på – og hvor de er udløbet.

•  at opnå besparelser ved at opdatere software 
eller købe ny hardware.

•  rådgivning i at udnytte IP-telefonien optimalt i 
forhold til specialinstitutionerne.

•  ekspertise inden for Wi-Fi og andre trådløse 
teknologier.

Plejecenter A, B og C

Hjemmeplejen

Plejeboliger

Jobcenter

Socialkontor

Bosted

Sundhedshus

IT-afdeling

 

til dataopsamling. En ny standard for sensorer, som vi bliver enige om til 

at løse nye opgaver med. Vi bliver nødt til at diskutere det og forholde os til 

det. Hvis en sådan komponent skal virke i hele landet, er der nogen, der er 

nødt til at påtage sig den opgave. Det kan ikke nytte, at kommunerne hver 

for sig begynder at vælge sensorer efter deres lokale behov, og bliver bun-

det til en bestemt leverandør. Så er vi lige vidt, ” siger Thomas Rysgaard 

Christiansen.

Ind i driften
I virkeligheden er den debat KOMBITs direktør gerne vil skyde i gang – 

både en debat om KOMBITs egen fremtid og de kommunale it-afdelingers 

fremtid. Hans udgangspunkt er, at det ikke nytter, at kommunerne starter 

en masse nye projekter uden at se det i forhold til et fælles fundament. 

Gode projekter skal ind i driften. Når det skal ind i driften, er det nødven-

digt at facilitere, projektlede og skalere. Her vil kommunerne have stor 

gavn af KL’s interessevaretagelse og KOMBIT som anskaffer. 

”Det vigtigste er, at systemerne kommer ud og leve i kommunerne. Hvis 

vi vil understøtte kommunerne i hele landet, så alle kommuner opnår 

fordele, er vi nødt til at finde ud af, hvad vi skal lave i fælleskommunalt 

regi, og hvad vi skal lave i kommunerne – altså hver for sig,” siger Thomas 

Rysgaard Christiansen.

Monopolbruddet – en ny markedsmekanisme
Han har store forventninger til Monopolbruddets betydning for landets 

kommuner. Men han ville ærgre sig, hvis der bliver bygget nye monopoler 

op på nye teknologiområder, fordi kommunerne ønsker at løse opgaverne 

enkeltvist. Ifølge KOMBIT er Monopolbruddet en markedsmekanisme, 

som kan bruges til at forebygge nye monopoler. 

”Alt det, der kan gøres tilgængeligt, skal gøres tilgængeligt for marke-

det - både for kommuner og leverandører. Vi skal ikke lukke data inde i 

siloer ved at bruge proprietære systemer. Det er fortid. Vi skal skabe åbne 

platforme, der kan få data til at interagere. Kommunerne skal kunne sætte 

data sammen på nye måder, så de skaber forretningsmæssig værdi. Dét 

kommunerne skal sikre sig er, at de har de rigtige rettigheder. Vi må ikke 

binde os til en enkelt leverandør,” siger Thomas Rysgaard Christiansen.

”Kommunerne, KL og KOMBIT er nødt til i samarbejde at få skabt nogle 

”færdselsregler” for digitaliseringen set i lyset af den frembrusende 

teknologi. Fælles standarder er helt afgørende hvis vi skal lykkes. Hvis vi 

formår at skabe et fundament om det, er det meget nemmere at have med 

fremtidens udvikling at gøre. Der er nødt til at være regler og standarder. 

Vi risikerer, uden disse ”færdselsregler”, at ende i virvar, hvor det ikke er 

muligt at lægge data ind i systemerne og hente data ud igen. 

‹‹‹

Jeg efterlyser en debat om, hvad 
kommunerne skal gøre i fællesskab 
og hvad vi skal gøre hver for sig. Det 
er vi nødt til at forholde os til.

Thomas Rysgaard Christiansen, KOMBIT”
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/  Af Stig Andersen n MiniTEMA

Ledelsessparring 
styrker den enkelte
og understøtter 
digitaliseringen

Fra venstre Gurli Nielsen, Mikael Korsgaard Jensen og Henning Olsen, Herning Kommune.
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Som mange andre it-afdelinger i det kommunale landskab er Herning 

Kommunes it-afdeling i en bevægelse fra klassisk it-drift til et meget 

stærkere fokus på understøttelse af hele digitaliseringsdagsordenen i et 

tæt samarbejde med forretningen.

”Verden har ændret sig, der er mere fart på, og for den enkelte medar-

bejder ændrer opgaver og arbejdsgange sig. Opgaven er ikke længere 

udelukkende at holde nogle systemer kørende, men i langt højere grad at 

understøtte forandringsprocesser i forretningen i forbindelse med imple-

menteringen af digitaliseringen. Det er nogle af de væsentlige grunde til, 

at vi besluttede at lægge mere ansvar over på teamlederne og styrke deres 

ledelsesmæssige kompetencer,” fortæller Henning Olsen, afdelingsleder i 

It og Digitalisering, Herning Kommune.

Konkret betyder det, at hver teamleder cirka en gang om måneden har en 

1-til-1 sparring med en konsulent fra Konsulenthuset Abildgaard. Spar-

ringen tager afsæt i konkrete udfordringer i hverdagen, som kan være en 

svær samtale med et medlem af teamet eller formidling af et potentielt 

upopulært budskab. Et vigtigt element i sparringen er, at de enkelte sean-

cer altid munder ud i nogle konkrete handlingspunkter.

”Jeg synes helt sikkert, at jeg er blevet tydeligere som leder gennem spar-

ringen. Jeg er for eksempel blevet bedre til at sige fra og ikke at synes, at 

jeg altid skal gøre alle tilpas,” fortæller Gurli Nielsen, teamleder i Teknisk 

Support.

Mikael Korsgaard Jensen er teamleder i Serverteamet og har også oplevet 

sparringen som en stor støtte.

”For mig har det udviklet sig fra ren coaching over mentoring til egentlig 

sparring og lederudvikling, hvor jeg også får mulighed for at diskutere nog-

le ledelsesmæssige teorier i forbindelse med et diplomkursus i ledelse, jeg 

er ved at tage,” fortæller han.

Både leder og medarbejder
Både Gurli Nielsen og Mikael Korsgaard Jensen har været menige med-

lemmer af de teams, de nu er ledere af og arbejder stadig med teknisk 

faglige opgaver. De støtter medlemmerne i deres arbejde og er typisk også 

med, når der indføres nye løsninger, hvor opgaver så efterhånden overgår 

til medarbejderne i teamet. Gurli Nielsen mener, det er væsentligt, at de 

som teamledere står på en solid faglig grund.

”Jeg ser vores rolle som at støtte og beskytte, og det kræver, at vi har en 

detaljeret viden om det rent faglige. Dels kan vi støtte med faglig sparring, 

dels kan vi mere præcist vurdere, hvor meget tid en opgave vil tage, hvilket 

vi så kan bruge i den dialog, vi har med ledelseslaget opad i organisatio-

nen.”

Udfordringen med ikke at blive hængende eller begrave sig i faglige opga-

ver kan både Gurli Nielsen og Mikael Korsgaard Jensen nikke genkenden-

de til. 

”Det er selvfølgelig en af udfordringerne, at vi som teamledere befinder 

os på to niveauer: som teamleder og som medarbejder. Det er så vores 

opgave at kunne bevæge os mellem de to niveauer på den rigtige måde,” 

siger Mikael Korsgaard Jensen.

Rollen er i udvikling
Rollen som teamleder er stadig i udvikling, og ifølge Mikael Korsgaard 

Jensen er de enkelte teamledere med til at udvikle rollen. 

”Der har selvfølgelig været meget fokus i starten på at udvikle os som 

ledere rent personligt, men vi er også i færd at få ”opdraget” it-chefen og 

afdelingslederne til at gå igennem os, når en medarbejder skal allokeres 

til en opgave. På samme måde skal teammedlemmerne også lære at gå til 

os, hvis de har problemer med at nå en opgave inden for den afsatte tid,” 

siger han.  

Styrket ledelseskæde
For afdelingslederne har opkvalificeringen af teamlederne betydet, at de 

har fået et helt andet og mere kvalificeret mod- og medspil.

”Den lodrette lederkæde er blevet væsentlig mere kvalificeret, ved at 

teamledernes ledelsesansvar og -kompetencer er blevet styrket. Gennem 

deres gennemslagskraft i organisationen og mulighed for at trække nogle 

prioriteringer igennem er vi blevet meget bedre og hurtigere til både at 

indføre og fravælge indsatser ud fra vores strategiske mål. Det havde ikke 

på samme måde været muligt tidligere,” siger Henning Olsen.

Der er ifølge Henning Olsen dog stadig gevinster at hente i styrkelsen af 

teamlederlaget. Således er  samarbejdet på tværs af de enkelte teams kun 

i sin spæde start i form af et månedligt ”frirum”, hvor teamlederne sparrer 

med hinanden. Et initiativ, der også er inspireret af sparringen med de 

enkelte teamledere.

‹‹‹

Herning Kommune har siden marts 2015 kørt med fast ledelsessparring til teamlederne i de syv teams, som it-afdelingen er 

organiseret i. Sparringen har støttet den enkelte i at håndtere de ledelsesmæssige udfordringer i det daglige samt betydet 

væsentlig højere kvalitet i den lodrette lederkæde og dermed forankring af digitaliseringen i organisationen.

Vi besluttede at lægge mere ansvar 
over på teamlederne og styrke deres 
ledelsesmæssige kompetencer.
Henning Olsen, Herning Kommune”
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Selv om Danmark har taget førertrøjen i EU inden for digitalisering, er der 

fortsat stor mangel på viden i danske virksomheder om digitaliseringen. 

Det siger forfatterne Ejvind Jørgensen og Peter Pietras som er bogaktuelle 

med ”Ledelse i d-land”. 

Hvis virksomhederne vil udnytte digitaliseringen til egen fordel, er top-

lederne nødt til at vide mere om teknologien og tage større ejerskab for 

it-projekter og it-løsninger. Forretningsledelsen er nødt til at sætte sig i 

brugernes stol for at forstå, hvilke services, virksomheden tilbyder sine 

medarbejdere og kunder. Og it-cheferne skal på den anden side forstå for-

retningen for at kunne indrette arbejdsgange og processer, så teknologien 

understøtter forretningen. Det er i denne gråzone mellem teknologi og 

forretning, der mangler kompetencer. Der skal nye ledelseskompetencer 

ind i organisationerne. 

Den nye bog hedder som nævnt ”Ledelse i d-land”. Den er skrevet af CSO 

Ejvind Jørgensen, cBrain, direktør Peter Pietras, Rambøll og cBrains stifter 

Per Tejs Knudsen. Bogen er udgivet af Dansk IT. 

Delt i to 
Bogen er delt op i to. Første halvdel er en beskrivelse af, hvordan digitali-

seringen udfordrer de nuværende lederroller, og hvilke ledelseskompeten-

cer, som forfatterne mener, er nødvendige for at være leder i d-land – et 

digitalt samfund.   

Anden halvdel af bogen er interviews med 12 ledere, som er med i Dansk 

ITs tænketank, og som giver sit syn på digitalisering. Denne del af bogen 

er både dens styrke og svaghed. Styrke fordi det er personlige beretninger 

og hermed formidling af egne erfaringer som leder. Svaghed fordi der er 

for få konkrete eksempler – eller cases som det hedder på nudansk – som 

bliver sat ind i sammenhængen.  

Seks ledelseskompetencer
Bogen sætter scenen ved at sige, at der er seks nødvendige ledelseskom-

petencer for et succesfuldt digitalt lederskab i d-land. 

”Vi tror på, at digitaliseringen har fået en udbredelse og nået et omfang, 

så den er koblet sammen med selve organisationens og forretningens 

eksistens og grundvilkår. Derfor er det digitale lederskab tæt knyttet til 

virksomhedens mission. Det handler om, at virksomheden forstår sine 

opgaver og kender sit eksistensgrundlag. Det fører til, at ledelsen og it-or-

ganisationer er nødt til at spørge sig selv, hvad vi er sat i verden for,” siger 

Ejvind Jørgensen, cBrain.

”Den anden ledelseskompetence er at forstå den underliggende teknologi. 

Her taler vi om software, fordi det er softwaren, der indeholder intelligen-

sen og som skal drive udviklingen. Enhver leder skal kunne stille fire soft-

ware spørgsmål til egne løsninger. Det handler om robusthed, hastighed, 

funktionalitet og lækkerhed. Ville jeg selv bruge denne løsning, hvis jeg var 

kunde? Og ville jeg lægge denne software i hænderne på medarbejderne? 

Og lederen skal også kunne inspicere egne løsninger og på den måde for-

stå, hvordan nye teknologier kan påvirke egen organisation,” siger Peter 

Pietras, Rambøll.

Forfatterne siger videre, at der ikke findes en it-organisation eller virk-

somhed – som kan sige sig fri for ”ikke at kunne blive disrupted”. Både 

offentlige og private virksomheder er udsatte.

Imellem missionen og teknologiforståelsen, er der så yderligere fire ledel-

seskompetencer, hvor blikket bliver rettet mere indad i organisationen.

Tilgang: ”Jeg er ansvarlig for at vælge en tilgang som udnytter teknologien 

effektivt med henblik på at nå vores mission. Jeg kan udfordre og reformu-

lere den måde IT-projekter bliver formuleret og gennemført. Jeg kan drive 

fokus og retning.

Tilpasningsevne: Jeg tilpasser mig løbende til nye omgivelser, både æn-

dret mission og teknologiske forandringer.

Organisation: Jeg forstår min organisation. Jeg evner at udnytte og motive-

re organisationen til at

implementere min tilgang og nå vores mission. Jeg forstår egen organisa-

tion, brugere og processer.

Kommunikation: Jeg evner at kommunikere vores mission og tilgang. Jeg 

evner at kommunikere både opgave, teknologi og tilgang.

De seks ledelseskompetencer er tæt forbundne:

•  Missionen giver retning og en mening.

•  Software er den intelligente forstærker, der gør at det, der er

 tænkt én gang - kan udføres uendelig mange gange.

•  Tilgangen skaber ressource effektivitet i værdiskabelsen og gør

 systemet konkurrencedygtigt.

•  Tilpasningsevnen sikrer systemets overlevelse gennem relevans

 i forhold til omgivelserne.

•  Organisationen er koalitionen, der bringer kompetence og

 beslutning sammen.

•  Kommunikation muliggør afkodning og påvirkning af omgivelserne,

 så netværk og forbundethed etableres.

Ifølge forfatterne har mange topledere skubbet digitaliseringen ned i 

hierarkiet, fordi de ikke selv forstår digitaliseringen. Den går ikke længere. 

Toplederne skal tættere på teknologien og it-cheferne skal forstå forret-

ningen. 

”Det handler også om at få mennesker i organisationen med. Og ikke kun 

de ansatte i egen organisation. Digitalt lederskab kræver også at kunne 

lede ud af virksomheden, fordi du skal samarbejde med andre organisa-

tioner. Man kan ikke selv styre sig til storhed. Man kan ikke styre sig til 

storhed gennem processer, styringsinstrumenter, governance og projekt-

ledelse. Vi har set en del projekter, der er kørt af sporet. De har hverken 

manglet styring og penge. Men de har manglet noget andet,” siger Peter 

Pietras.

Han efterlyser at der kommer flere fightere ind i organisationer og færre 

procesfolk.

Digitalt lederskab 
kræver nye kompetencer

”Ledelse i d-land” hedder en ny bog, der handler om de nye ledelseskompetencer, som er nødvendige for at drive transfor-

mationen i virksomhederne i forbindelse med digitaliseringen. Toplederne skal tættere på teknologien og it-cheferne skal 

forstå forretningen. 

Enhver leder skal kunne stille fire 
software spørgsmål til egne løsninger. 
Det handler om robusthed, hastighed, 
funktionalitet og lækkerhed. Ville jeg 
selv bruge denne løsning, hvis jeg var 
kunde?

Peter Pietras, Rambøll

”
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Ledelse i d-land 
starter sådan her:
Vi står i en samfundstransformation drevet af ny digital teknologi. På vej mod en 

tredje periode af økonomisk velstand, hvor industrisamfundet erstattes af et digitalt 

og globaliseret samfund, d-land.

En digital tsunami, der udfordrer tid og sted og som forandrer både den måde vi lever, 

lærer og arbejder på samt vores kultur.

Transformationen vil også ændre den måde, vi leder på. Stille nye krav til ledelsens 

kompetencer, og til den måde vi finder og udvikler ledelsestalent.

Teknologien er her. Men har vi ledelsen? Hvad kræver det af ledelsen at udnytte de 

digitale muligheder, at lede transformationen og at lede i en digitaliseret verden?

Vi tror på, at digitaliseringen har fået en 
udbredelse og nået et omfang, så den er 
koblet sammen med selve organisationens 
og forretningens eksistens og grundvilkår. 
Derfor er det digitale lederskab tæt knyttet 
til virksomhedens mission.

Ejvind Jørgensen, cBrain

”
De tre forfattere:
Per Tejs Knudsen har børsnoteret to it-virksom-

heder med succes, Peter Pietras har arbejdet 

som digital innovatør i statsadministrationen, 

universitetsverdenen, og i den kommunale 

verden og er nu i den private sektor. Ejvind Jør-

gensen har været rådgiver og leder gennem 32 

år og har blandt andet startet IT i Praksis som 

er en institution i formidlingen af it-erfaringer 

og trends. 

›››
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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. 

Med nedenstående to � ltag kan virksomheden gøre 
meget for at forbedre dri� sstabiliteten:

 •  Etablering af mindst to ua� ængige internet-
forbindelser 

 •  Anvendelse af ”enterprise class” netværksudstyr
i redundant opsætning

Credocom anbefaler at sikre interne� orbindelsen med 
redundante linjer, allerhelst fra forskellige serviceud-
bydere. Ægte leverandørua� ængighed kræver dog at
virksomheden opre� es i RIPE som ua� ængig orga-
nisa� on. Derved får virksomheden sit eget AS-num-
mer (BGP) og egne IP-adresser. Denne løsning gør det 
nemt at ski� e internetserviceudbyder uden sam� dig 
at skulle ski� e IP-adresse. Credocom har stor erfaring 
med at gennemføre den tekniske implementering så-
vel som den bagvedliggende administra� ve proces.

Det op� male netværksudstyr � l at varetage denne 
kri� ske funk� on i infrastrukturen kommer fra Juniper 
Networks. 

Credocom anbefaler Juniper Networks, som historisk 
set al� d har været den foretrukne leverandør � l stør-
stedelen af alle internetserviceudbydere på globalt 
plan. Netop stabilitet og redundans er yderst vig� ge 
parametre for serviceudbyderne. Udstyret er kende-
tegnet ved at kunne serviceres og opdateres uden 
nede� d.

Hos Fredensborg Kommune har 
Credocom implementeret en kom-
plet løsning med leverandøruaf-
hængige interne� orbindelser, BGP-
opsætning og registrering – alt sam-
men baseret på robust hardware fra 
Juniper Networks.

”Fredensborg Kommunes ansatt e, såvel som vores 
borgere, er som de fl este andre dybt afh ængige af 
at være forbundet ti l internett et. Alti d. Løsningen fra 
Credocom gør at vi som kommune nu ejer vores egne 
IP-adresser, og derfor ikke er infrastrukturmæssigt 
bundet af gældende leverandøraft aler. Vigti gst af alt 
har løsningen vist sig særdeles robust og vi har siden 
implementeringen af vores Juniper Networks hard-
ware og multi -homed BGP-setup ikke oplevet nogle 
udfald af vores internetopkobling.”

Thomas Fænø, IT- og Digitaliseringschef, 
Fredensborg Kommune

Hvad betyder internet-
forbindelsens stabilitet?


