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hold Lars Frelle Petersen 

er den nye mand i 
Finansministeriets 
digitale maskinrum

Tidligere direktør i Digitaliseringsstyrelsen Lars Frelle Petersen bliver afdelingschef i Finansministe-
riet, hvor han skal være med til at implementere sammenhængsreformen. ”Det er en superspæn-
dende opgave. Nu prøver jeg at være med til at hjælpe innovationsministeren Sophie Løhde (V) og 
regeringen med at implementere sammenhængsreformen”. 
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Robotten i Odense 
Kommune øger 
datakvalitet og 
fjerner rutinearbejde  SIDE 10
I et syv uger langt pilotprojekt i Odense Kommune med software robotter i administrationen har 
kommunen opnået automatisering af serviceprocesser, bedre datakvalitet og mere tilfredse 
medarbejdere. 

Norddjurs robot 
automatiserer kontrollen 
af autorisationer   SIDE 12
I Norddjurs Kommune sætter man nu en softwarerobot til at 
udføre det tidskrævende arbejde.   

Robotten i Randers 
udsender påmindelser 
til borgerne    SIDE 14
I Randers Kommune er det en softwarerobot, der udsender påmindelser til borgere, som får en 
kommunal ydelse, om at indberette ændringer, der kan påvirke ydelsen. 

Aula afløser 
Skoleintra 

i sommeren 2019
Det blev konsortiet med Netcompany i spidsen, 

der vandt kontrakten om at udvikle, 
vedligeholde og drive fremtidens skoleplatform Aula. 

  SIDE 16

Nyt BBR løfter 
datakvalitet 
og brugervenlighed
BBR-løsningen (Bygnings- og Boligregistret) blev i 
2009 som den første store centrale løsning konkurren-
ceudsat af KOMBIT med en stor besparelse til følge 
for kommunerne.

SIDE 18
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Et Kodak Moment
Et Kodak Moment er reelt det modsatte af Moores lov. Det omhandler den 
periode, da Kodak, som introducerede fotografering til almindelige menne-
sker og frem til Kodaks fald og fallit, fordi Kodaks ledelse valgte det digitale 
foto fra i stedet for at vælge det til. 

     SIDE 36

Det nye modeord: 

Disruption

KRONIK: Kunstig intelligens 
og - nogle juridiske udfordringer 22S

ID
E

Politikerne skal flytte fingeren 
fra kontrolknappen    SIDE 26
Digitaliseringen kører meget godt fremad og er med til at bane vejen for disruption i hele den offentlige sektor. 
Alligevel halter den offentlige sektor bagud, ifølge adm. adm. dir. Rikke Hvilshøj, Dansk IT.

Kommunen er død 
– længe leve den 
digitale disruption SIDE 28

Disruption svarer til at 
geare tingene 10 gange  SIDE 25

Machine Learning kommer til at 
understøtte fagfolks beslutninger SIDE 30

Digitaliseringens historie:
Den del af digitaliseringen, 
der kom før disruptionen
Kit-Magasinet har denne gang tema om disruption. 
Men nu fortæller vi også forhistorien, om alt det der er gået forud. 

        SIDE 32
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Disruption kommer udefra 

Af formand Henrik Brix, KIT@

Der er ikke nogen entydig definition af disruption. Men alle forskere, som skriver om digitalisering, inno-

vation og disruption henviser til Harvardprofessoren Clayton Christensen: ” Disruptiv innovation, beskri-

ver en proces, hvorved et produkt eller en tjeneste først og fremmest starter i enkle applikationer i bunden 

af et marked og derefter ubarmhjertigt bevæger sig op på markedet og i sidste ende fortrænger etablere-

de konkurrenter”.

Sådan lyder det fra højeste sted. Clayton Christensen frem-

hæver, at mange etablerede virksomheder har en tendens 

til at forny sig hurtigere end deres kunders behov udvikler 

sig. Derfor ender de fleste organisationer med at producere 

produkter eller tjenester, der faktisk er for sofistikerede, for 

dyre og for komplicerede for mange kunder på deres marked. 

De eksisterende forretningsmodeller bærer så at sige kimen 

til deres egen undergang. Det er et dilemma mange virksom-

heder og store organisationer befinder sig i, ifølge Harvard-

professoren.

Det er måske ikke den situation, en mellemstor dansk kom-

mune befinder sig i, at vi rykker hurtigere end vores kunder 

– borgerne og virksomhederne. Det er jo en anden side af 

historien om disruption. At der er virksomheder og organisa-

tioner, der sidder så tungt på markedet, at de slet ikke har lyst 

til at flytte sig. 

Uber 
Efter Ubers ankomst – og nu også exit 

fra Danmark – har den etablerede 

taxibranche lanceret appen ”Moove” 

(http://moove.taxi ) som udmærker sig 

ved funktioner som; på forhånd aftalte 

– lavere - priser,  kundernes bedømmel-

ser af turene, mere tryghed med navn 

og foto af chaufføren og ikke mindst 

betaling med appen. 

Var der nogen der sagde 

Uber? Ville det være sket, 

hvis ikke Uber havde været 

på gennemfart i Dan-

mark? Næppe. Igen et 

eksempel på at disrup-

tionen ofte kommer 

udefra. Ikke indefra. 

Forandringerne sker hur-

tigt. Og det fungerer på 

kundernes betingelser. 

Det er nemlig taxakun-

dernes nye adfærd, der 

rusker op i de eksisteren-

de vognmandsfirmaer. 

Uber er blot et af mange eksempler på, at disruptionen 

kommer udefra og fra firmaer, der ikke på forhånd er kendte 

i den branche der bliver disruptet. Der er ikke noget galt med 

disruption - tværtimod. Det vigtige er, at vi som kommunale 

digitaliseringschefer har antennerne ude og er klar – i betyd-

ningen – forberedte. Hvis ikke vi er åbne over for disruption, 

risikerer vi selv at blive brutalt disruptet. Det er vigtigt, at vi i 

det offentlige ikke udnytter den myndighed og de opgaver vi 

skal løse ved at slå ring rundt om os selv. Vi har en forpligtelse 

til at bruge den særlige konkurrencesituation til at give rum 

for disruption.

Måske er det kunderne, der tager teknologier i anvendelser 

hurtigere, end vi selv gør det. Det er ikke kun kommuner der 

oplever det.  Her er det også vigtigt at være klar, så vi ikke 

oplever at blive valgt fra på grund af løsninger eller arbejds-

gange, der ikke følger med tiden.

Men vi må også erkende at det kan være lidt vanskeligt at 

disrupte kommuner, da vi er forpligtet af lovgivning og regler 

med stærk styring på detailniveau. Det betyder ofte lange 

anskaffelsesprocesser og mindre agilitet.  

Kan man disrupte sig selv? Og i givet fald, hvad kræver det? 

Historien viser, at disruptions meget ofte kommer fra uven-

tede sider. F.eks. da opkomlingen Tesla forstyrrede hele den 

gamle og etablerede bilindustri. Hvem havde gættet, at den 

mest avancerede og længst rækkende el-bil skulle komme 

fra en helt ny virksomhed, som aldrig før havde lavet biler. 

Forleden kom det tidligere svenske bilfirma Volvo med udmel-

dingen om, at fra 2019 laver Volvo kun el- og hybridbiler. På 

den måde kan disruptions også sætte nye standarder. Vi skal, 

i kommunerne, have antennerne fintunede for at opdage og 

tage godt imod de muligheder, som byder sig – også selvom 

de kan virke ”forstyrrende”. 

‹‹‹
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/  Af Flemming Kjærsdamn Strategi

Lars Frelle Petersen har efter fem år på posten som direktør for Digitalise-

ringsstyrelsen valgt at skifte over som afdelingschef i Finansministeriet, 

hvor han kommer til at servicere innovationsminister Sophie Løhde. Han 

rykker således helt ind i Finansministeriets maskinrum, da digitalisering 

og innovation spiller en stadig større rolle i udviklingen af fremtidens 

velfærdssamfund.

Afdelingschef lyder måske ikke af helt så meget som direktør, men det er 

en ganske indflydelsesrig post han får.

“I mit nye job skal jeg have blikket på hele den offentlige sektor. Det 

handler først og fremmest om digitalisering og sammenhæng på tværs af 

sektorer. Men også om en ny ledelseskommission, afbureaukratisering, 

økonomien i kommunerne, vi skal kulegrave administrative byrder for 

medarbejderne, og vi skal skabe de sammenhængende brugerrejser for 

borgere og virksomheder, så de oplever at den offentlige sektor hænger 

sammen. Alle de opgaver skal jeg gå i dybden med for at vi kan sikre en 

mere sammenhængende og mere moderne offentlig sektor,” siger Lars 

Frelle Petersen.

Oprydning
For præcis et år siden talte Kit-Magasinet med Lars Frelle Petersen om 

den nye Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi frem mod 2020. Dengang 

sagde han, at det var nødvendigt at sikre ”sammenhængende brugerrej-

ser” for borgere og virksomheder, når de var i kontakt med det offentlige 

digitalt. Men for at nå dertil er vi nødt til først at ”rydde op”, sagde han. 

Man kan godt sige, at det arbejde kommer han tættere på nu.

Han har været med på rejsen hele vejen frem mod det digitale samfund. 

Først som digitaliseringschef i Finansministeriet, siden som vicedirektør 

og direktør i Digitaliseringsstyrelsen. Det er således den mest erfarne em-

bedsmand på digitaliseringsområdet, der kommer ind i Finansministeriet. 

Da Lars Frelle Petersen kom ind som vicedirektør i Digitaliseringssty-

relsen i 2012, var det med Bjarne Corydon (S) som finansminister, der 

havde ansvar for kommunernes økonomi. Dengang blev der gennemført 

regelændringer som af kritikere siden er døbt ”tvangsdigitalisering”. Men 

dengang sendte det offentlige 1,5 mia. breve med postbude. Sidste år blev 

der sendt 250 mio. breve. Digital Post har totalt ændret posten, og Post 

Nord har i dag store økonomiske problemer. 

Lars Frelle Petersen er den nye 
mand i Finansministeriets 
digitale maskinrum

Tidligere direktør i Digitaliseringsstyrelsen Lars Frelle Petersen bliver afdelingschef i Finansministeriet, hvor han 

skal være med til at implementere sammenhængsreformen. ”Det er en superspændende opgave. Nu prøver jeg 

at være med til at hjælpe innovationsministeren Sophie Løhde (V) og regeringen med at implementere sammen-

hængsreformen”. 



 

SAMMEN 
STÅR VI 
STÆRKEST
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Det var også dengang NemID blev den autoritative adgang til Digital 

Post, eBoks og Borger.dk. 

Målsætningen fra 2011 lød dengang, at ved udgangen af 2015 skulle 80 

pct. af kommunikationen mellem borgere og virksomheder og det offent-

lige ske digitalt. Den er det offentlige kommet i mål med. Det er Lars Frelle 

Petersen godt tilfreds med. 

Udfordringer
Men omvendt ærgrer han sig over, at det offentlige fortsat har udfordrin-

ger med at lykkes med de store centrale it-projekter. 

”Jeg vil gerne, at vi kan implementere de nye teknologier hurtigere i den 

offentlige sektor. Det går alt for langsomt som det er nu. Vores anskaffel-

sesprocesser er lange og vi har svært ved at blive enige om at lave fælles 

løsninger. Vores situation er, at vi ikke får testet de nye teknologier. Vi 

bliver nødt til at finde nye modeller for, hvordan vi kan afprøve nye tek-

nologier, så det offentlige får hurtigere adgang til de bedste og de nyeste 

teknologier,” siger Lars Frelle Petersen.

Som en del af Økonomiaftalen mellem Finansministeriet og KL i 2018 

skal Ministeriet for Offentlig Innovation kulegrave to administrative 

kerneområder i kommunerne. Det ene er ældreområdet og det andet er 

daginstitutionsområdet. Medarbejderne klager over, at de bruger for me-

get unødvendig tid på registreringer. Derfor skal kulegravningen få de ting 

frem i lyset for at afklare, om der er regler, der skal forenkles eller fjernes. 

Lars Frelle Petersen har på det seneste bragt sig selv i søgelyset med 

markante udtalelser. På Folkemødet på Bornholm i juni måned kritiserede 

han it-leverandørerne for at slippe for billigt fra de offentlige it-skandaler. 

”Det er altid den offentlige sektors skyld. Leverandørerne kan altid levere 

det hele. De maler et skønmaleri, der ikke holder i virkelighedens verden,” 

siger Lars Frelle Petersen.

Han vil ikke blande sig så meget i debatten som tidligere. Han får en 

mere tilbagetrukket rolle, men glæder sig over, at Danmark har fået en 

innovationsminister. 

Vicedirektør Rikke Hougaard Zeberg er konstitueret som direktør i Digita-

liseringsstyrelsen.

‹‹‹

I mit nye job skal jeg have blikket på hele den offentlige sektor. Det handler først og fremmest 
om digitalisering og sammenhæng på tværs af sektorer.

Lars Frelle Petersen, Finansministeriet”
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MØD KMD PÅ 
DIGITALISERINGS-
MESSEN 2017
28. SEPTEMBER 2017 
ODENSE CONGRESS CENTER

Mød KMD i Hal A, stand S2

PROGRAM FOR KMD’S EGEN SCENE I HAL A

10.30 SAMMENHÆNG I ØJENHØJDE 
v/Line Sinding Skött, Lead Business Developer, KMD

Kom og hør konklusionerne fra et halvt års feltar-
bejde og bliv inspireret af, hvordan andre kommu-
ner har taget de første spadestik til arbejdet med et 
sammenhængende borgerforløb.

11.15 DIGITALT SAMARBEJDE MED BORGEREN INDEN 
FOR SUNDHEDS- OG SOCIALOMRÅDET 
v/Jørgen Straarup, Chefkonsulent, KMD
 
Kom og se KMD Viva Monitoring der i dag hjælper 
mere end 10 kommuner med at kommunikere  
digitalt med borgerne på social og sundheds- 
området.

12.00 VI KAN IKKE SPÅ OM FREMTIDEN, MEN VI KAN 
BRUGE DATA TIL AT SE FREMAD
v/Data, Information Management & Analytics, KMD

Kom og hør, hvordan vi arbejder med data, fx hvor-
dan Machine Learning giver kunderne bedre indsigt. 

12.45 MED ESDH I LOMMEN  
– HELT UD I FOLKESKOLEN
v/Kim Hallberg Nielsen,  
Senior Product manager, KMD

Kom og  hør om mulighederne med og tankerne 
bag KMD Nova ESDH.

13.30 ÉT SAMLET BØRN OG UNGE:  
SAMMENHÆNGENDE IT, DER GIVER MENING
v/Line Andersen Briesemeister, 
Business Architect, KMD

Mød en kommune, der er lykkedes med at høste de 
frugter, der vokser på tværs af dagtilbud, skoler og 
forvaltninger. Hør også om KMD’s nye løsningspor-
tefølje: KMD Børn og uddannelse 0-30 år.

14.15 ER SKÆRMROBOTTER EN DØGNFLUE ELLER 
MÅSKE DEN NÆSTE INDUSTRIELLE REVOLU-
TION?     
v/Lars Skyt, Head of Department, KMD

Vi starter dialogen på scenen og viser en masse 
eksempler på konkret brug af RPA.

15.00 EN SUCCESFULD IMPLEMENTERING AF RAM-
MEARKITEKTUREN KRÆVER SAMMENHÆNG 
MED HR OG IDM PROCESSER
v/Johan Skriver Frydensberg, 
Business Line Manager, KMD 

Vi fortæller, hvordan vi kan hjælpe med at sikre 
sammenhæng i den nye rammearkitektur med en 
løsning, der dækker alle systemer – lige fra de lokale 
som AD/Exchange til administrative løsninger som 
OPUS og ESDH.  

MØD KMD PÅ HOVEDSCENEN 
KL. 11.40 

HVORDAN KAN VI SKABE MERE SAMMEN-
HÆNG?
Mange danskere har adskillige kontaktflader på tværs af 

den offentlige sektor.  Det kan betyde flere planer og ind-

satser for den enkelte person. Planer, der ikke nødvendig-

vis hænger sammen.

Regeringen sætter med Sammenhængsreformen fokus på 

øget sammenhæng i den offentlige sektor. Det samme gør 

KMD, der i mere end 40 år har været med til at udvikle det 

digitale Danmark.

KMD inviterer Helene Bækmark, Kommunaldirektør i  

Fåborg-Midtfyn Kommune og medlem af Sofie Løhdes 

”Udfordringsudvalg” og Finn G. Johansen, Kommunal- 

direktør i Assens Kommune på scenen for at høre, hvordan 

de bryder de kommunale siloer ned og sætter borgeren i 

centrum – ikke kun i hver enkelt forvaltning men på tværs 

i kommunen.

Helene Bækmark 

Kommunaldirektør i  Fåborg-Midtfyn Kommune

Finn G. Johansen

Kommunaldirektør i Assens Kommune 

Mette Louise Kaagaard

Executive Vice President, KMD

KMD Annonce_A4_KIT Magasinet_Digitaliseringsmessen_2017.indd   1 11/08/2017   12.57
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/  Af Flemming Kjærsdamn ROBOTTER

Resultatet af et syv uger langt softwareprojekt er effektiviseringer, af-

lastning af medarbejdere, øget datakvalitet og forbedret dokumentation, 

så nu får robotten ”Tyra” endnu flere opgaver lagt på sine skuldre. Der er 

mere at komme efter. Nu går automatiseringen af en tredje proces om-

kring tilbagebetalinger i gang.  

Odense Kommune har gennemautomatiseret to processer ved brug af 

softwarerobotter RPA, (Robotic Process Automation red.). Pilotprojektet 

har nået en automatiseringsgrad på over 80 pct. og har givet kommunen 

blod på tanden. ”Frem for alt åbner det nogle interessante perspektiver 

om at benytte robotter i administration og sagsbehandling,” siger IT- og 

Digitaliseringschef Jørgen Brolykke Rasmussen, Odense Kommune.

På et chefmøde d. 12. december 2016 blev det besluttet, at ”automati-

sering ved hjælp af robotter skulle være en del af Borgmesterforvaltnin-

gens strategiske portefølje i 2017. Kommunen ville høste erfaringer med 

robotter samt opbygge interne robotkompetencer. Dette er sket i et tæt 

samarbejde med Ernst & Young.  Pilotprojektet er gennemført i Beskæfti-

gelses- og Socialforvaltningen,” hed det i beslutningsreferatet.

Robotten bruges til at automatisere regelbaserede, manuelle processer i 

administrationen for at frigive kapacitet og sikre en høj kvalitet af proces-

gennemløb. Robotten er således ikke en robot. Robotten er et software-

program, der udfører nøjagtig de samme handlinger, som udføres af en 

medarbejder, der interagerer med brugergrænsefladen i et computersy-

stem. Automatisering med en robot i den form betyder, at en arbejdspro-

ces styres, reguleres og udføres af computerprogrammet uden brug af 

menneskelige ressourcer.

Mange tusinde fakturaer og registreringer
Tidligere skulle kommunens medarbejdere i Beskæftigelse- og Socialfor-

valtningen manuelt håndtere ca.12.000 indkomne lægeerklæringsfaktu-

raer og ca. 35.800 indkomne digitale underretninger om 225 timers reglen 

for kontanthjælp og uddannelseshjælp, såkaldte advis. Selv om hver 

håndtering af en faktura blot tager tre minutter i gennemsnit og en advis 

45 sekunder, er det samlet set en betydelig administrativ opgave. 

I en evalueringsrapport fra Ernst og Young er det beregnet, hvor meget 

tid medarbejderne har brugt på opgaverne ved manuelle procedurer og 

hvor meget tid softwaren bruger ved automatisk læsning. Pilotprojektet 

skar to tredjedele af tidsforbruget for fakturaer og halvdelen af tidsforbru-

get for underretninger. Omregnet i tid svarer det til en besparelse på ca. 

700 timer for sagsbehandlere – svarende til 19 arbejdsuger. 

”Vi har haft et fokuseret forløb, og allerede på pilotstadiet kunne vi se 

gode resultater. Nu har vi foretaget en grundig evaluering, hvor vi udover 

automatisering og effektivisering også har set på datakvalitet, dokumen-

tation, styring, kompetencer og medarbejdernes oplevelse af processen. 

Det peger på flere muligheder og et stort potentiale fremover,” siger 

Jørgen Brolykke Rasmussen.

Arbejdet med Tyra, som robotten er døbt internt, har givet resultater, 

perspektiver og erfaringer, som betyder, at kommunen nu sætter yderlige-

re en proces i drift og har ambitioner om en indsats, der rækker videre.

”Vi har haft en meget grundig dialog med både ledelse og medarbejdere 

i de to pilotprojekter. Vi har sammen valgt at automatisere de kedelige 

opgaver, der er vigtige og som bare skal være korrekte. Derfor er med-

arbejderne også mere tilfredse, fordi vi har fjernet noget rutinearbejde 

og frigivet mere tid til egentlig sagsbehandling,” siger Jørgen Brolykke 

Rasmussen.

Pilotprojektet har involveret en bred kreds af medarbejdere i Odense 

Kommune, og det har været med til at sikre succesen. Tanken er da også, 

at Tyra skal være med til at gøre hverdagen nemmere ved at automatise-

re udvalgte manuelle processer i administrationen. At robotten har fået 

navnet Tyra, som betyder hjælpsom, er ingen tilfældighed, da navnet er 

synonym for intentionen med pilotprojektet.

Robotten i Odense 
Kommune øger 
datakvalitet og 
fjerner rutinearbejde 

I et syv uger langt pilotprojekt i Odense Kommune med softwarerobotter i administrationen har kommunen opnået 

automatisering af serviceprocesser, bedre datakvalitet og mere tilfredse medarbejdere. ”Det åbner et meget interessant 

perspektiv for fremtidens digitalisering,” siger IT- og Digitaliseringschef Jørgen Brolykke Rasmussen, Odense Kommune.
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Vi har valgt de opgaver, der ligger til højrebenet. Men det er klart at 
robotter også kan overtage jobs. Der er så meget potentiale i det, at 
vi ikke kan se bort fra det. Omvendt er det vigtigt, at vi implemente-
rer det rigtigt og inddrager medarbejderne og bruger deres viden og 
erfaringer, hvor der er behov for det.

Jørgen Brolykke Rasmussen, Odense Kommune

De hidtil automatiserede processer i 

Odense Kommune optager om-

kring fem pct. af softwarerobottens 

samlede kapacitet. I Ernst & Youngs 

evalueringsrapport kan man med den 

nuværende licens automatisere op til 

20 processer. Af rapporten fremgår 

det også, at der er fakturaer, der 

gennem den manuelle behandling er 

blevet betalt for sent og fakturaer som 

er fejlkonteret og derefter har måttet 

omposteres. Disse fejl er fjernet med 

det nye robotdesign og har betydet 

ændringer i kommunens nuværende 

arbejdsprocesser. 

Forretningen efterspørger robotter
Et andet nyt perspektiv set med it-afdelingens øjne er, at det er ”forret-

ningen”, der efterspørger implementering af robotter. Det er ikke længere 

it-afdelingen, som skal sælge robotterne ind til ”forretningen”. Især øko-

nomifolk efterspørger robotløsninger til eksempelvis at tjekke udbetalin-

ger, ganske enkelt fordi der er penge i det.

”Vi har valgt de opgaver, der ligger til højrebenet. Men det er klart at 

robotter også kan overtage jobs. Der er så meget potentiale i det, at vi ikke 

kan se bort fra det. Omvendt er det vigtigt, at vi implementerer det rigtigt 

og inddrager medarbejderne og bruger deres viden og erfaringer, hvor 

der er behov for det. Så det er vigtigt at få kompetencerne på plads,” siger 

Jørgen Brolykke Rasmussen.   

Brugen af RPA er en værdifuld overgangsløsning og et egentlig sup-

plement til et fremtidigt IT-systemlandskab med fuldt integrerede og 

sammenhængende IT-systemer.

‹‹‹

Robotholdet i 
Odense Kommune:
Proces- og systemejer: en leder fra forvaltningen

Projektleder: til at sikre fremdrift i projektet

Fagspecialister: der har kendskab til den proces, 

der skal automatiseres

Proceskonsulent: Fra it-afdelingen som har kend-

skab til digitalisering af processer

Robotkonsulent: Teknisk konsulent fra IT-afdelin-

gen som kender robotløsningen

IT-arkitekt: Fra IT-afdelingen til vurdering af, 

hvorvidt robotløsning vælges frem for eksempelvis 

udarbejdelse af en snitfladeintegration. 

Fra starten har Odense Kommune gjort en del ud af at 

sætte det rigtige robothold i organisationen. Dels for 

at få løst opgaven bedst muligt, dels for at få bygget 

interne kompetencer op på dette nye fagområde.

”Det positive ved at sætte det rigtige robothold er at 

kommunen kan genbruge personerne til automatise-

ring af processer. Det er kun proces- og systemejer og 

fagspecialister, der kommer fra ”forretningen” og som 

skal skiftes ud, når vi skifter fagområde. De resterende 

personer går igen. Det vil også give en mere effektiv 

implementering, når vi udbreder automatiseringen og 

forøger kommunens datakvalitet og dokumentation 

samlet set,” siger Jørgen Brolykke Rasmussen.

›››
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Ifølge Persondataloven og den tilknyttede sikkerhedsbekendtgørelse 

skal offentlige myndigheder mindst to gange om året gennemgå samtlige 

brugeres rettigheder for at sikre, at de kun har adgang til de data, deres 

aktuelle arbejdsfunktion kræver. For KMD-løsningerne betyder det, at 

man mod betaling rekvirerer et dump på omkring 6500 linjer fra brugersty-

ringssystemet KSP/CICS, sammenstiller systemrettighederne fra dumpet 

med hver enkelte medarbejders plads i organisationen, sender det til den 

relevante leder, der så skal krydse af, hvilke rettigheder medarbejderen 

eventuelt ikke længere skal have. I Norddjurs Kommune har man valgt at 

sætte en softwarerobot til at udføre dette tidskrævende arbejde.

”Vi har valgt at sætte en robot til at tage sig af en proces her i it-afdelin-

gen, så vi kan få nogle erfaringer, vi kan bruge til en videre udbredelse i 

organisationen. Der er ikke nogen økonomisk business case på projektet, 

men vi har naturligvis en klar forventning om, at vi kommer til at spare tid 

og ressourcer.  Derudover skal projektet bruges til at få indført et mindset i 

organisationen i forhold til de muligheder, som robotterne giver,” fortæller 

Mads Kempel Sørensen, IT- og digitaliseringschef i kommunen.

Stor tidsbesparelse
Robotten, som er udviklet af Dataproces, gør følgende: Åbner KSP/CICS 

som systembruger fra kommunens Citrix-miljø, trækker alle brugere 

og tilknyttede rettigheder ud i en Excel-fil ved hjælp af den indbyggede 

screenscraper teknologi. Dernæst hentes organisationsdata fra en intern 

SQL-database og indsætter dem i den samme Excel-fil. En it-medarbejder 

kigger på filen, og hvis alt er OK, trykker han på Send, hvilket genererer 

en mail med en vedhæftet Excel-fil til hver enkelt leder indeholdende kun 

de medarbejdere, han eller hun skal forholde sig til. I Excel-filen er der 

også en vejledning til lederen. Lederen krydser af, hvilke rettigheder eller 

brugere, der eventuelt skal slettes, sender mailen tilbage til it-medarbej-

deren, der via et webinterface uploader filen til KSP/CICS, som dermed 

opdateres.

”Tidligere kunne det godt tage en medarbejder tre-fire dage at udføre 

arbejdet, og med den tid, de enkelte ledere skulle bruge til at gennemgå 

oversigten over medarbejdere og rettigheder, kunne man nemt komme op 

på omkring en måned i kalendertid. Nu kommer udtræk og generering af 

Excel-filen ned på få minutter, og tidsforbruget udgøres reelt kun af den 

tid, det tager lederne at melde tilbage,” fortæller Mads Kempel Sørensen. 

Det har man også tænkt ind i løsningen, der kan stå for at rykke lederne 

for svar.

Norddjurs robot 
automatiserer kontrollen 
af autorisationer 

Autorisationskontrol i KMD’s brugerstyringssystem KSP/CICS står næppe højt på mange it-medarbejderes liste over ynd-

lingsopgaver. I Norddjurs Kommune sætter man nu en softwarerobot til at udføre det tidskrævende arbejde. 
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Vi har valgt at sætte en 
robot til at tage sig af en 
proces her i it-afdelin-
gen, så vi kan få nogle 
erfaringer, vi kan bruge 
til en videre udbredelse 
i organisationen.
Mads Kempel Sørensen, Norddjurs Kommune

”

Effektivisering og mere kvalitet
Det overordnede mål med indsættelsen af softwarerobotter er effektivisering, 

der kan frigive ressourcer til andre og mere værdiskabende aktiviteter samt en 

højnelse af kvaliteten af de tjenester, kommunen stiller til rådighed for brugere og 

borgere.

”Med softwarerobotter kan man gøre mange ting til rene rutineopgaver, som 

bliver udført på nøjagtig samme måde hver gang. Den tid, man måtte få frigjort på 

den måde, kan man i stedet bruge på at levere mere kvalitet fra kommunens side,” 

siger Mads Kempel Sørensen.

IT-support medarbejder Vagn Skovsen, som i en del år har udført arbejdet med 

autorisationskontrollen, er begejstret for robotløsningen.

”Jeg kommer på ingen måde til at savne alt det manuelle arbejde med at gene-

rere opgørelsen til lederne og opdateringen af KSP/CICS efterfølgende. Jeg føler 

bestemt ikke, at der nu kommer en robot og overtager mit arbejde, da jeg har nok 

opgaver at give mig i kast med,” siger han. 

Kortlægning af arbejdsgange
Vagn Skovsen havde sammen med en kollega opgaven med at kortlægge den hid-

tidige manuelle arbejdsgang, så robotscenariet kunne specificeres. Mads Kempel 

Sørensen ser denne proces som en vigtig gevinst ved indførelsen af softwarero-

botter.

”Ved at gå i gang med et automatiseringsprojekt får man mappet sine arbejds-

gange og får dermed sat spørgsmålstegn ved dem. Der er flere, der får mulighed 

for at få inspiration til nye måder at gøre tingene på, og det er rigtig sundt,” siger 

han.

Selvom der ikke i første omgang er en økonomisk business case på robotten, kan 

den muligvis alligevel kaste nogle konkrete besparelser af sig.

”Vi har planer om at anvende robotten til en generel oprydning og afklaring af de 

rolleprofiler, vi ønsker at arbejde med. I den forbindelse vil vi også kigge nærmere 

på, hvad vi egentlig bliver faktureret for og sikre, at vi ikke betaler for flere brugere 

eller dyrere roller, end vi har brug for,” fortæller Mads  Kempel Sørensen, som også 

forudser, at man med en automatiseret autorisationskontrol meget hurtigere end 

tidligere vil kunne dokumentere, hvilke brugere der på et givet tidspunkt har haft 

adgang til specifikke data.

Den rigtige måde?
Det bliver ofte diskuteret, om softwarerobotter i virkeligheden kun er kortsigte-

de løsninger, der kompenserer for manglende sammenhæng mellem de mange 

fagsystemer, der er i spil i forhold til borgeren. Ville gode snitflader og integrationer 

mellem de forskellige systemer måske ikke være det ideelle?

”Man kan helt klart diskutere, om RPA (Robotic Process Automation) er den 

”rigtige måde” at gøre tingene på. Sagen er bare, at det kan være rigtig dyrt og 

tage lang tid at få udviklet de ideelle systemer, hvor man også kan risikere aldrig at 

komme i mål. Det mest korrekte er at arbejde hen imod en bedre systemarkitektur, 

men i mellemtiden bør man udnytte det potentiale, der ligger i indførelse af soft-

warerobotter,” mener Mads Kempel Sørensen, der peger på nogle overvejelser, 

man bør huske at gøre sig, før man kaster sig ud i et projekt med softwarerobotter. 

”Det er vigtigt at involvere de folk, der hidtil har udført de manuelle processer, 

i arbejdet med at specificere den automatiserede proces, og det er vigtigt at få 

ledelsen involveret, så den kan motivere medarbejderne. Og så må man ikke glem-

me, at selvom en softwarerobot kan effektivisere ens arbejdsgange, så indfører 

man et system mere, som skal vedligeholdes.”

‹‹‹

Det fælleskommunale 
Styrings- og effektivise-
ringsprogram (SEP)

Projekt 10 - Automatisering af manuelle processer 

– under SEP-programmet, som drives af KL, om 

automatisering af manuelle processer er kommet 

godt fra start. Derhar været stor interesse for at 

være med, og i alt 25 kommuner har tilmeldt sig 

projektet

Projektets formål er at afdække muligheder for automatisering af 

manuelle processer og arbejdsgange.  Anvise konkrete processer 

og arbejdsgange indenfor den kommunale forvaltning, som rela-

tivt enkelt kan automatiseres f.eks. ved hjælp af RPA-løsninger. 

Kortlægge gevinster ved automatisering
Odense Kommune deltager i SEP-projektet. IT- og Digitalise-

ringschef Jørgen Brolykke Rasmussen, Odense Kommune roser 

KL-projektet og synes det er en knippel god idé at dele erfaringer 

på tværs af kommunerne. ”Jeg mener dog, det er vanskeligt at 

generalisere robotprojekter, da arbejdet med softwarerobotter er 

afhængigt af det systemlandskab der er i den enkelte kommune. 

Så selv om opgaverne er de samme, er det ikke sikkert de kan 

løses på den samme måde. Men at dele erfaringer er rigtig godt”.

Bliv klogere på 
Robotic Process 
Automation (RPA) på 

Kom og hør, hvorfor Odense Kommune valgte udvikling af RPA 

på Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, samt hvordan man 

designer et godt RPA projekt.

I oplægget vil It- og digitaliseringschef, Odense Kommune, 

Jørgen Brolykke Rasmussen fortælle om resultater, perspektiver 

og erfaringer, som arbejdet med RPA har givet, samt hvilke frem-

tidsudsigter, der er for RPA i den kommunale sektor. Hør hvilken 

betydning RPA har for dig som digitaliseringschef, og hvilke ledel-

sesmæssige udfordringer det giver faglederne, når man skal have 

medarbejderne til at deltage i RPA-projekter.

Efter oplægget kan du på KL’s stand blive klogere på, hvordan 

kommuner kan automatisere manuelle arbejdsgange og proces-

ser ved hjælp af software-robotter (RPA). På standen vil du blive 

præsenteret for det fælleskommunale proceskatalog over manu-

elle opgaver, der egner sig til RPA, samt værktøjer og løsningsfor-

slag til, hvordan man konkret arbejder med RPA i kommunen.

 

Tid og sted: Digitaliseringsmessen’17

28 september 2017, Odense Kongrescenter

Kl. 12.00-12.20 Oplæg med It- og digitaliseringschef, Odense 

Kommune, Jørgen Brolykke Rasmussen på KL’s scene

Læs mere på www.digitaliseringsmessen.dk
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Med midler fra bl.a. kommunens innovationspulje gik Randers Kommune 

i august 2016 i gang med et pilotprojekt, der skulle afdække muligheder-

ne for at anvende softwarerobotter til at automatisere rutineprocesser 

i forvaltningen. Formålet med pilotprojektet var bl.a. at opnå viden om 

teknologiens potentiale og vurdere, om Randers Kommune skulle arbejde 

videre med automatisering af arbejdsgange i større skala.

Forskellige arbejdsprocesser blev afprøvet, og kommunen endte med 

at implementere en softwarerobot til at tage sig af processen med at ud-

sende en påmindelse til modtagere af en ydelse om, at de skal oplyse om 

eventuelle ændringer i deres indkomst, der kan påvirke ydelsen.

Dette skal gøres et år efter, at ydelsen er bevilget og derefter en gang 

årligt. I den tidligere manuelle arbejdsgang modtog sagsbehandleren en 

advis om, at det var et år siden, at borgeren havde fået bevilget en ydelse, 

hvorefter sagsbehandleren ud fra CPR-nummeret på advisen fandt borge-

ren i KMD Sag og sendte en digital postmeddelelse derfra. 

Sasia Rosenkilde-Jeppesen, souschef i Ydelseskontoret i Randers Kom-

mune, forklarer den nye automatiserede arbejdsgang:

”Én gang om ugen tjekker robotten hvilke borgere, der fik bevilget en 

ydelse for ét år siden, trækker CPR-nummeret ud fra advisen, logger ind 

i KMD Sag, finder dokumentet, der skal sendes ud, sender det, laver et 

aftryk i journalen og skifter status til ’Behandlet’.”

Baggrunden for at gå i gang med projektet var et ønske om at effektivise-

re nogle af de mere trivielle og ensartede arbejdsgange, der typisk handler 

om at indsamle data fra forskellige systemer.

”Vores sagsmængde er støt stigende, og vi har en udfordring med at 

håndtere den med de eksisterende ressourcer. Med softwarerobotter har 

vi mulighed for at effektivisere arbejdsgangene, så sagsbehandlerne kan 

bruge mere af deres tid på de dele af sagsbehandlingen, som kræver et 

fagligt skøn,” forklarer Sanni Tolstrup, chef for Ydelseskontoret. 

Tværgående samarbejde nødvendigt
I første omgang var en proces for beregning og udbetaling af helbredstil-

læg i Borgerservice blevet udvalgt til testprojektet, men det faldt bl.a. 

på, at de nødvendige faktura data ikke var digitaliserede og dermed ikke 

kunne behandles af robotten. En anden proces, som skulle kontrollere 

indkomstgrundlaget for modtagere af sociale ydelser, faldt på, at der var 

udfordringer med at få udstedt et certifikat til robotten, så den kunne 

logge ind og hente oplysninger fra SKAT. Eksemplerne illustrerer nogle af 

de erfaringer, man har gjort sig i projektet.

”Vi er meget begejstrede for de mange muligheder, der har åbnet sig i 

forbindelse med vores pilotprojekt med administrative robotter, og erfarin-

gerne har vist os, at en grundig screening af processerne er nødvendig, og 

at det er vigtigt at it-afdelingen er med fra start. Derudover bør man også 

nøje overveje, hvor mange systemer, man involverer, og hvordan man kan 

hente data fra dem,” siger Malene Agerbo-Jensen, projektleder i it-afdelin-

gen, og tilføjer:

”Det er meget vigtigt, at man i et robotsoftwareprojekt, der typisk vil gå 

på tværs af systemer og afdelinger, får etableret nogle gode organisatori-

ske snitflader mellem de forskellige dele af organisationen. Man er ganske 

enkelt nødt til at være fælles om et sådant projekt.” Hun fortæller også, at 

der i projektet med udsendelse af påmindelser til borgerne har været et 

tæt og konstruktivt samarbejde mellem kommunens Økonomi- og IT-af-

deling samt Ydelseskontoret, hvilket har været afgørende for, at robotten 

nu kører. 

Start med det simple
Ifølge Sanni Tolstrup er netop det tværgående samarbejde mellem de 

forskellige interessenter nøglen til succes med softwarerobotter.

”For at få succes er det afgørende, at vi samarbejder på tværs, så vi 

sammen kan blive inspireret og få de gode idéer til, hvor det kunne give 

mening at sætte robotterne ind. Der er gang i mange initiativer på området 

– både i internt og eksternt regi – og vi har alle en opgave med at holde os 

godt orienteret om de mange tiltag,” siger hun. Hun har også et godt råd 

til, hvilken type projekt, det er bedst at starte ud med.

”Man bør starte med et forholdsvist simpelt projekt, hvor det eksem-

pelvis ikke rammer borgeren på pengepungen, hvis noget skulle kikse. I 

det hele taget forudser jeg ikke, at robotterne kommer til at udløse selve 

udbetalingen af en ydelse til borgeren, men snarere at resultatet af robot-

tens arbejde lander hos sagsbehandleren, som kigger på sagen og udfører 

udbetalingen, hvis alt er i orden.”  

Delvis automatisering
I starten af projektet var man meget fokuseret på, at robotten skulle tage 

sig af en given proces fra start til slut, og hvis det ikke kunne lade sig gøre, 

faldt idéen. En lære fra projektet har været, at sådan behøver det ikke 

nødvendigvis at være.

Robotten i Randers 
udsender påmindelser 
til borgerne
I Randers Kommune er det en softwarerobot, der udsender påmindelser til borgere, som får en kommunal ydelse, om at 

indberette ændringer, der kan påvirke ydelsen. Praktiske erfaringer og inspiration til andre anvendelser af softwarerobotter 

er i første omgang målet for projektet.

Flere robotprojekter
Softwarerobotten har nu kørt i lidt over et halvt år og har kastet 

rigtig mange gode erfaringer af sig. Ifølge Malene Agerbo-Jensen 

er business casen for projektet rent økonomisk negativ, da det 

kræver en proces med mere volumen, men gevinsten i form af 

afklaringer af muligheder og udfordringer har været betydelig. Og 

det stopper ikke ved pilotprojektet. Sanni Tolstrup har allerede en 

længere liste over processer, som det kunne give mening at kaste 

en robot efter: fleksløntilskud, sagsopfølgninger, journalnoterin-

ger, udsendelse af brev til en specifik gruppe personer, hurtigt 

opslag i flere systemer ud fra CPR-nummer på en borger, der 

ringer ind, osv. 
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”Hvis man kan automatisere 70 procent af en proces, kan det have stor 

værdi, ligesom det også kan give mening at automatisere processer, der 

måske kun skal køres en gang imellem efter behov,” siger Malene Ager-

bo-Jensen.

Randers Kommune har entreret med Deloitte om afklaring og udvikling 

af robotten, som baserer sig på Robotic Process Automation-løsningen 

fra UiPath. Til fremtidige løsninger kigger man blandt andet også på de 

muligheder, der ligger inden for auto hotkey-løsninger.

Robotten er en hjælp
Indførelsen af softwarerobotter har naturligvis været et emne på perso-

nalemøderne, og Sanni Tolstrup vil ikke afvise, at nogle af medarbejderne 

lige har skullet vænne sig til tanken om at få en robotkollega. Noget egent-

lig modstand mod projektet har der dog ikke været.

”Vi gør jo ikke det her med henblik på at afskedige nogen, og medarbej-

derne kan jo selv se, hvilken udfordring vi har med at løse den aktuelle 

mængde opgaver. Så i den udstrækning, det på længere sigt måtte udløse 

et overskud af ressourcer, er jeg sikker på, det vil kunne løses ved naturlig 

afgang, folk, der har lyst til at arbejde med noget andet i organisationen, 

osv.” siger hun.

Ifølge Sasia Rosenkilde-Jeppesen har tilbagemeldingerne fra sagsbe-

handlerne været positive.

”Jeg oplever, at sagsbehandlerne ser robotten som en hjælp til at løfte 

arbejdsopgaverne. Robotten udfører jo typisk de opgaver, der er rene 

opslag i systemer, før man kan komme til det, der er den egentlige kerne i 

sagsbehandlerens arbejde: den faglige vurdering af en sag med henblik på 

at træffe en afgørelse.”

‹‹‹

Man bør starte med et forholdsvist simpelt pro-
jekt, hvor det eksempelvis ikke rammer borgeren 
på pengepungen, hvis noget skulle kikse.
Sanni Tolstrup, Randers Kommune
”
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Aula afløser Skoleintra 
i sommeren 2019

Det blev konsortiet med Netcompany i spidsen, der vandt kontrakten om at udvikle, vedligeholde og drive fremtidens sko-

leplatform Aula. Løsningen skal stå klar i sommeren 2019 og kontraktsummen runder 350 mio. kr. over 10 år, svarende til 35 

mio. kr. om året. Aula afløser det nuværende system SkoleIntra. Det er KOMBIT, som har gennemført udbuddet og forhand-

let med de i alt fire konsortier, der bød på opgaven.    
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Aula hedder den nye kommunikationsplatform, der skal erstatte 

SkoleIntra før sommerferien i 2019 og som bliver fremtidens kommunika-

tionskanal i folkeskoler og SFO’er i alle landets kommuner og desuden i 

dagtilbud i 93 kommuner. Aula går i drift fra august 2019 og vil give børn, 

lærere og pædagoger og forældre adgang til informationer fra skolen og 

fra dagtilbud.

Valget af leverandør er sket gennem et udbud med forhandling. Vinderen 

blev Netcompany IT & Business Consulting sammen med virksomhederne 

Frog, EduLab og Advice.

Der var fire prækvalificerede konsortier. Systematic, Assemble, Netcom-

pany og CSC.

”Alle fire leverandører har lyttet til os undervejs og budt ind med tilbud 

gennem samarbejder. Dermed har vi høj kvalitet i tilbuddene, hvor vi både 

har fået domæneviden på brugervenlighed og specialistviden med kend-

skab til skoleområdet og daginstitutionsområdet. Det har givet plads til en 

række små og mellemstore virksomheder i tilbuddene,” siger vicedirektør 

og projektejer Poul Ditlev Christiansen, KOMBIT.  

Ifølge KOMBIT har man på kommunernes vegne valgt det ”økonomisk 

mest fordelagtige tilbud”.

”I udvælgelsen har KOMBIT især lagt vægt på at finde en leverandør, 

som har forståelse for brugernes behov, og som har de erfaringer, der skal 

til for at bygge den helt rigtige løsning til de mere end 2 mio. brugere, der 

med tiden vil få glæde af Aula,” siger Poul Ditlev Christiansen. 

”Brugervenlighed er således et af de områder, der har fyldt mest ved 

tildelingen,” siger han videre. 

Netcompany er kendt af KOMBIT, da selskabet er involveret i en række 

andre fælleskommunale projekter, heriblandt SAPA – det kommende 

sagsbehandlingssystem og BBR-registeret. 

Konsortiet
Den nye platform tager afsæt i bestående teknologi fra England, og sy-

stemet der arbejdes videre med hedder Frog ligesom firmaet, der er med i 

konsortiet med Netcompany. Løsningen anvendes i 23 lande og har mere 

end 20 mio. brugere. 

Advice er et digitalt kommunikations- og reklamebureau, som blandt 

andet har stået for løsningen ”Skolevalg” sammen med Undervisningsmi-

nisteriet og Folketinget.

Edulab er kendt for produktet matematikfessor og er ifølge firmaets 

egen hjemmeside Danmarks største udbyder af digital matematik. 

”Af hensyn til tidsplanen og muligheden for hurtigt at kunne prøve løs-

ningen af på brugerne er det naturligvis en fordel, at vi kan tage udgangs-

punkt i en eksisterende løsning. Der er altså ikke tale om, at vi begynder 

forfra. Samtidig kommer Aula til at være en platform, der også kan udstille 

andre løsninger. Dermed kan 3. parts leverandører byde ind med løsnin-

ger, hvis kommunerne ønsker ekstra funktionalitet,” siger chefkonsulent 

Susanne Rasmussen, KOMBIT.  

Aula bliver en kommunikationsplatform, der udover selv at rumme funk-

tioner som beskeder og kalender, vil udstille informationer fra andre rele-

vante løsninger f.eks. læringsplatforme og specialløsninger til området. 

Løsningen får mere end 2 mio. brugere. Den samler al vigtig information 

omkring eleven eller barnet. Sidste år blev projektet udskudt til 2019, fordi 

KL og KOMBIT ville have afdækket sikkerheden i løsningen. Det er nu 

blevet gjort. I de 93 kommuner, der har valgt at bruge Aula i dagtilbud, kan 

brugerne se frem til at have den samme løsning fra dagtilbud til skole. 

Brugere hjælper i udviklingen
I dette efterår vil frivillige fra forskellige brugergrupper hjælpe med at 

teste og give input til systemet. KOMBIT fortæller, at der vil blive holdt 

kvartalsvise møder, helt frem til sommeren 2019, hvor systemet går i drift. 

De første møder holdes i august/september 2017. 

‹‹‹

Tidsplan
Aula kommer i drift i alle folkeskoler og SFO’er efter sommerferien 

2019. Enkelte pilotskoler vil dog kunne tage Aula i brug før – for-

mentligt allerede i efteråret 2018. Udrulningen i dagtilbud vil være 

færdig i løbet af 2020.

Allerede i det kommende år skal kommunerne begynde at forbe-

rede sig på implementeringen af Aula – f.eks. ved at få ryddet op i 

de eksisterende data, gennemtænke kanalstrategier og ved at få 

sammensat den organisation, der skal stå i spidsen for implemen-

teringen af Aula i deres kommune. 

Der skal være 25-30 udviklere på projektet, som bygger på den 

såkaldte LAMP-stak – Linux, Apache, Mysql og PHP. Udviklingen 

starter efter sommerferien, og den endelige udrulning sker i 2019.

I udvælgelsen har KOMBIT især lagt vægt på at finde en 

leverandør, som har forståelse for brugernes behov, og som 

har de erfaringer, der skal til for at bygge den helt rigtige 

løsning til de mere end 2 mio. brugere, der med tiden vil få 

glæde af Aula.

Poul Ditlev Christiansen, KOMBIT

Baggrunden for Aula:
Det er kommunernes it-fællesskab KOMBIT, der på kommunernes 

vegne har stået for udbuddet af Aula, som Netcompany altså nu 

har vundet. Aula blev besluttet som en del af det fællesoffentlige 

Brugerportalsinitiativ (BPI) af den daværende regering i november 

2014. 

Brugerportalsinitiativet udspringer af en aftale imellem forligsparti-

ernes ”Aftale om et fagligt løft” samt KL’s projekt om kommunikati-

on og vidensdeling på folkeskole- og dagtilbudsområdet. 

”
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/  Af Stig Andersenn Digitalisering

Kommunerne har opnået store besparelser ved at udsætte BBR-registeret 

for konkurrence. 

”Den økonomiske business case for 2009-løsningen, som var den første 

store løsning der blev konkurrenceudsat, var bemærkelsesværdig, da 

kommunerne dengang opnåede en besparelse på lige knap 40 pct. Det 

er da også typisk i forbindelse med bruddet på et monopol, at man får 

det største hug på prisen. Der forventes også en besparelse på den nye 

version 1.8, men det har ikke været det primære mål denne gang,” siger 

projektchef Henrik Grønbæk Kristensen, KOMBIT, der tilføjer, at besparel-

sen formentlig tidligst vil kunne ses i kommunerne i 2019.

Forbedret brugergrænseflade
Den nye løsning, der er lanceret under navnet ”BBR 1.8”, er udviklet og 

drives af Netcompany. Løsningen er webbaseret og bygger på den nyeste 

teknologistak fra Microsoft, hvilket blandt andet betyder en forbedret bru-

gergrænseflade for de cirka 17.000 brugere i kommunerne, der anvender 

BBR i det daglige.

”Den nye løsning er udformet i tæt samarbejde med de primære 

brugere, så vi på bedst mulig vis har formgivet løsningen på en måde, 

der understøtter de kommunale sagsgange. Brugergrænsefladen kan 

f.eks. tilpasses af de enkelte brugere, som kan udvælge de felter, der er 

relevante for deres specifikke opgave. Og der er altså over 350 felter at 

vælge imellem. Brugerne bliver på den måde bedre understøttet i arbejdet 

med at sikre, at registerets data er korrekte,” forklarer Henrik Grønbæk 

Kristensen.

Bedre datakvalitet
Data, der leveres til BBR fra andre registre, er der ikke ændret på i 

forbindelse med BBR 1.8. Man har dog benyttet lejligheden til en gang 

datavask for at rydde op i diverse uhensigtsmæssigheder fra det gamle 

BBR. Derudover vil en ny og forbedret regelmotor, ifølge Henrik Grønbæk 

Kristensen, betyde en forbedret datakvalitet. Motoren holder styr på, at 

over 400 definerede regler, der typisk handler om afhængigheder mellem 

de mange felter i systemet, bliver overholdt. Regelmotoren er til forskel 

fra den tidligere version ikke hårdt kodet, hvilket ifølge Henrik Grønbæk 

Kristensen bare er ét af mange eksempler på, at en ny og moderne syste-

markitektur gør løsningen nemmere at vedligeholde – også for andre end 

den oprindelige leverandør.  

Sammenhæng på tværs af registre
Ud over behovet for et generelt teknologiløft, har Grunddataprogrammet 

med den nye fælles datamodel også været en faktor i forbindelse med 

genudbuddet af BBR-løsningen.

”Der var brug for at modellere en ny datamodel i bunden af BBR, der 

Nyt BBR løfter 
datakvalitet og 
brugervenlighed
BBR-løsningen (Bygnings- og Boligregistret red.) blev i 2009 som den første store centrale løsning konkurrenceudsat af KOM-

BIT med en stor besparelse til følge for kommunerne. I den nye version, som gik i luften den 6. juni 2017, er fokus i højere grad 

på datakvalitet, bedre understøttelse af brugernes arbejdsgange og generel brugervenlighed.



Brugergrænsefladen kan tilpasses af 
de enkelte brugere, som kan udvælge 
de felter, der er relevante for deres 
specifikke opgave. Der er over 350 
felter at vælge imellem. Brugerne bli-
ver på den måde bedre understøttet 
i arbejdet med at sikre, at registerets 
data er korrekte.
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tager højde for den datamodel, der er defineret i Grunddataprogrammet. Det handler 

først og fremmest om at kunne håndtere en ny fælles fordelingsnøgle, ”Bestemt Fast 

Ejendom”, som er den tekniske nøgle, der skaber sammenhæng på tværs af de forskelli-

ge grunddataregistre,” forklarer Henrik Grønbæk Kristensen.

Nøglen bliver dog først tilgængelig i takt med at de øvrige registre, som er en del af 

Grunddataprogrammet, også bliver klar til at anvende den nye datamodel. BBR 1.8 er 

gjort klar til at håndtere nøglen, når den kommer, hvormed registeret vil blive opgra-

deret til en BBR version 2.0. Med den fælles nøgle vil man kunne sikre, at data hænger 

sammen på tværs af registre, og det vil blive nemmere for brugere at sammenstille data 

i tredjepartsløsninger.

”Netop de forbedrede muligheder for at integrere data i andre løsninger vil være inte-

ressant for rigtig mange kommuner,” vurderer Henrik Grønbæk Kristensen.

Forbedret samarbejde om ejendomsdata
For de konkrete arbejdsgange vil den fælles nøgle også være et stort fremskridt.

”Når en landinspektør eksempelvis er færdig med at opmåle en matrikel og trykker 

”Gem” i sit system, Matriklens Udvidelse, vil der blive sendt en hændelse via Dataforde-

leren til BBR, hvor der opstår en hændelse om, at der nu er en ny matrikel. Samarbejdet 

mellem de forskellige aktører inden for ejendomsdata bliver dermed meget bedre under-

støttet,” fortæller Henrik Grønbæk Kristensen.

Version 1.8 gik i luften som planlagt den 6. juni og har kørt siden uden de helt store 

bump på vejen – dog var der i de første dage nogle udfordringer omkring performance, 

der skulle adresseres. Selvom der op til lanceringen var foretaget en lang række tests, 

blev der også fundet fejl, da brugerne kom på.

”Vi har heldigvis et godt beredskab, så vi i samarbejde med leverandøren hurtigt kunne 

få løst de problemer, der opstod. Allerede inden udgangen af den første måned er det da 

også blevet til tre mindre fejlreleases,” siger Henrik Grønbæk Kristensen.

‹‹‹
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I Stanley Kubricks science fiction klassiker 

”Rumrejsen år 2001” fra 1968 stiftede man-

ge for første gang bekendtskab med kunstig 

intelligens i form af super-computeren HAL, 

der styrede rumskibet og havde ansvaret for 

besætningen og dens mission. Da besæt-

ningen til sidst så sig nødsaget til at reboote 

HAL på grund af mistillid til dens evner 

og vægre sig ved at følge en menneskelig 

ordre, da det efter HAL’s opfattelse ville 

bringe missionen i fare, var dens første ord: 

”Good afternoon, gentlemen. I am a HAL 

9000 computer. I became operational at 

the H.A.L. plan in Urbana, Illinois on the 

12th of January 1992. My instructor was Mr. 

Langley, and he taught me to sing a song. If 

you’d like to hear it, I could sing it to you.” 

HAL svarer i vidt omfang til, hvad vi i dag 

forstår ved kunstig intelligens. Der eksiste-

rer ikke en officiel definition, men fælles 

for de forskellige beskrivelser er evnen til at 

lære af sine egne erfaringer. I praksis be-

står kunstig intelligens af noget avanceret 

software kombineret med en omfatten-

de datamængde, som den pågældende 

software skal behandle og på den måde 

forbedre de algoritmer, som ligger til grund 

for behandlingen af data.  

Kunstig intelligens benyttes i dag indenfor 

en række meget forskellige områder lige 

fra robot-græsslåmaskiner og –støvsugere 

til mønstergenkendelse og førerløse biler. 

Også inden for det sundhedsmæssige om-

råde vinder kunstig intelligens frem og spås 

en afgørende fremtid. Region Hovedstaden 

har bl.a. for nylig indgået en aftale med 

IBM om brug af Watson i forbindelse med 

kræftbehandling.

Kunstig intelligens juridisk set
Udgangspunktet for kunstig intelligens 

juridisk set er, at der er tale om et software-

program, som behandles efter de ophavs-

retlige regler. Det er derfor udvikleren af 

softwaren, som efter ophavsretsloven er 

ophavsmand og dermed ejer af rettigheder-

ne hertil. 

Men er det også udvikleren, som har alle 

ophavsrettigheder, når programmet er 

blevet forbedret ved hjælp af brugerens 

egne eller andres data? Og gælder det også, 

såfremt der er tale om maskinlæring, hvor 

computeren selv udvikler og forbedrer de 

pågældende algoritmer? 

Selvom brugerens deltagelse i forbed-

ringen af den pågældende software ved at 

stille en større mængde data til rådighed 

kan have en økonomisk stor værdi, er det 

næppe tilstrækkeligt til efter dansk ret at 

indrømme brugeren en egentlig fælles 

ophavsret. Det må som udgangspunkt 

fortsat være udvikleren af softwaren, der 

har ophavsretten, da det er vedkommen-

des kode, som er i stand til at udnytte de 

data, som stilles til rådighed af brugeren. 

Brugeren har imidlertid ikke noget direkte 

forhold til selve koden eller de forbedringer, 

som udvikleren eller udviklerens kode selv 

genererer. Såfremt udvikleren har benyttet 

sig af tredjeparts kode i forbindelse med 

udviklingen, kan der imidlertid hurtigt opstå 

spørgsmål om rettighedsfordelingen.  

Mangler og ansvar:
Hvis man har anskaffet et nyt ERP-system, 

er det relativt let at afgøre, om systemet er 

behæftet med en fejl eller mangel. Hvis en 

af systemets funktioner ikke virker, er det 

som udgangspunkt leverandøren, der er 

ansvarlig og må afhjælpe fejlen. Det bliver 

imidlertid mere kompliceret, når brugeren 

selv har været med til at oplære systemet 

ved eksempelvis at stille en stor mængde 

data til rådighed. Er det systemet, som har 

en fejl, eller er det de data, som brugeren 

har stillet til rådighed, som har været af 

dårlig kvalitet? Det kan ovenikøbet være, at 

der er flere forskellige parter, som har stillet 

data til rådighed.

Og det kan i praksis være meget svært 

– nærmest umuligt – at gennemskue, om 

en beslutning truffet via kunstig intelli-

gens reelt skyldes en mangel. I marts 2016 

lykkedes det en computer at vinde over ver-

densmesteren i Go – et spil som især spilles 

i Asien, og som har endnu flere mulige spil-

kombinationer end skak. Undervejs i spillet 

foretog computeren et højst besynderligt 

træk, og mange troede, at der måtte være 

tale om en fejl, men tilsyneladende havde 

computeren sine 

grunde og vandt 

matchen. Hvor-

dan afgør man en 

sådan konflikt?  

Anskaffelse af 
kunstig 
intelligens i 
praksis
Allerførst gælder det 

om at få beskrevet den 

løsning eller det system, 

som man ønsker at anskaffe. Det gøres 

typisk bedst ved at beskrive formålet med 

anskaffelsen og de kommercielle mål, der 

forventes opnået som følge af den pågæl-

dende anskaffelse. Det kan eksempelvis 

indgå i beskrivelsen eller kravene, at syste-

met skal behandle en vis mængde data og 

på den baggrund fremkomme med forslag 

til løsninger. Det kan samtidig indgå, at sy-

stemet skal lære af sine egne erfaringer og 

løbende forbedre de pågældende resulta-

ter. Det kan indgå som en del af leverancen, 

at kunden selv skal stille en mængde data 

til rådighed, som leverandøren kan behand-

le som en del af leverancen.

Det kan være udfordrende at få beskrevet 

den leverance, som man indgår aftale om, 

når den vedrører udnyttelsen af kunstig 

intelligens. Man kan have nogle forventnin-

ger, men om de rent faktisk bliver opfyldt 

kan være mere tvivlsomt. Man bør derfor 

gøre sig umage i forhold til beskrivelsen. Af 

samme grund må brug af kunstig intelli-

gens i mange sammenhænge forventes at 

udgøre et støtteværktøj for eksempelvis 

læger i forbindelse med patientbehandling, 

hvor leverandøren af den kunstige intelli-

gens fraskriver sig det juridiske ansvar. 

Kommercielle overvejelser
Hvis man som bruger deltager i oplæringen 

af et softwareprogram og på den måde bi-

drager til at gøre de benyttede algoritmer og 

dermed softwaren bedre, bør man overveje, 

om denne brug har en kommerciel værdi, 

som brugeren selv skal kunne udnytte eller 

have andel i. 

n KRONIK

Kunstig intelligens 
og - nogle juridiske 
udfordringer
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Lad os hjælpe jer med at bygge bro…
På Digitaliseringsmessen i september præsenterer vi løsninger og nye releases, der 

viser vejen mod en sammenhængende digital forvaltning. Kig forbi vores stand og 

hør blandt andet om:

• CIS-platformen

• Basisplatformen

• Byg selv-værktøjet NemForm

• Medbetjeningsløsninger

Mød os  på stand  D11

Hvis det er tilfældet, er det vigtigt, at det aftalemæssige grundlag er på plads, 

da man ikke automatisk kan forvente, at man har nogen rettigheder til den nye 

software. I fald det er en mulighed, skal man allerførst sikre sig, at man har 

rettighederne til de data, som indgår i oplæringen. Om man har det skal afgøres 

i henhold til dataretlige regler, herunder persondata- og databaselovgivningen, 

og kan være en udfordring i sig selv. Det er en vigtig opgave, da manglende ret-

tigheder over de data, som benyttes, kan føre til, at man dermed heller ikke har 

rettigheder til den forberede software.

I det omfang man selv er med til at forøge værdien af det pågældende soft-

ware ved at stille data til rådighed, evt. mod økonomisk kompensation, påtager 

man sig samtidig en vis risiko, såfremt softwaren fejler. Dette særligt, hvis det 

kan dokumenteres, at det skyldtes de bidrag, som man selv bidrog med. Dette 

bør man også tage højde for, når man indgår en aftale om brug af kunstig intel-

ligens.

‹‹‹

/  Af advokat, LL.M., partner Anders Wernblad, Bird & Bird

Danske IT-Advokater er en brancheorganisation for certificerede IT-ad-

vokater i Danmark, der i væsentligt omfang beskæftiger sig med it og 

telecom. Kit-Magasinet og Danske IT-advokater samarbejder redaktio-

nelt om faglige relevante emner. 
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Det nye modeord: 
Disruption

Professor Clayton Christensen, Harvard 

University, har været først til at definere 

det nyeste modeord disruption. Det bety-

der forstyrrelse eller kortslutning. Det er 

ikke et begreb, der beskriver teknologien, 

men den afledte effekt den nye teknologi 

har på resten af markedet. Clayton Chri-

stensens pointe går på, at de eksisterende 

virksomheder befinder sig i det dilemma, 

at de hele tiden udvikler nye produkter og 

services, men hvis kunderne ikke kan eller 

vil følge med, så risikerer virksomhederne 

tilbagegang. Det er her disruptionen kom-

mer ind. Spotify fik fat i musikkunderne. 

Uber fik fat i transportkunderne. AirBnB fik 

fat i overnatningskunderne. Pladeforlag, 

taxaselskaber og vognmænd og hoteller er 

alle blevet ramt af disruption – nye aktører 

med digitale forretningsmodeller, som ikke 

på forhånd var kendt i brancherne.

Er disruption så bare et nyt modeord? Nej, 

siger en række af de eksperter Kit-Magasi-

net har talt med. 

”Kommuner kan blive disruptet ved at folk 

ændrer adfærd og fravælger dem,” siger 

partner Jannick B. Pedersen, Dare Disrupt. 

Adm. Dir. Rikke Hvilshøj, Dansk IT, giver 

udtryk for noget nær det samme.  

Professor Kim Normann Andersen, CBS, 

sætter spørgsmål ved kommunernes 

fremtid. ”Længe leve digitaliseringen og 

disruptionen”. 

Men omvendt så ser vi også, hvordan kom-

munale it- og digitaliseringschefer bliver 

hamret på med nye undersøgelser og nye 

rapporter, der alt sammen udgør trusler for 

deres fremtidige eksistens. Vel vidende at 

mange af disse ikke bliver til virkelighed. 

Udfordringen er bare, hvis et fåtal bliver til 

virkelighed så har det vidtgående konse-

kvenser. 

‹‹‹
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Jannick B. Pedersen Dare Disrupt: 

Disruption svarer til at 
geare tingene 10 gange 

Firmaet Dare Disrupt har gennemført workshops og dialogmøder med 

mellem 20 og 25 kommunale topledelser. De har holdt foredrag gennem de 

seneste tre år og haft mere end 30.000 tilhørere. Meget af inspirationen om 

disruption stammer fra private virksomheder i Silicon Valley. Men disrupti-

on rammer også danske kommuner.  

”Lad mig bruge de kommunale veje som et eksempel på, hvor samarbejde 

og deling af viden på tværs af kommuner, vil løfte kvaliteten af veje og sæn-

ke omkostningerne mange gange. Det er her 10 X kommer ind. Vi snakker 

ikke småpenge. Men det kræver vilje og lyst til at tænke i de baner,” siger 

partner Jannick B. Pedersen, Dare Disrupt.

Som nævnt kommer inspirationen hovedsaligt fra teknologivirksomheder 

i Silicon Valley. 

”Danske kommuner er generelt åbne over for at tage andre ind og løse 

opgaver. En kommune bliver jo ikke disruptet – i den betydning at kommu-

nen lukker ned - fordi en ekstern leverandør kommer ind og forbedrer en 

kommunal service. Så disruption i kommunerne handler om, at ledere og 

medarbejdere er åbne over for innovation og ny teknologi. Jeg oplever, at 

kommuner i mange tilfælde er mere forandringsvillige end private virksom-

heder,” siger partner Rasmus Bie-Olsen, Dare Disrupt Consulting.  

Ifølge de to partnere er kommunerne en driftsorganisation. Kommunerne 

er gearet til en-til-en leverance. Der er et rådhus, en it-afdeling, en borger-

service, en skole hvor man skriver eleven ind. Gennem disruption kan kom-

munerne med nye teknologier aktivere langt større dele af deres serviceap-

parat. Nye måder at levere og modtage data, beregne og afregne ydelser på. 

Det er ikke sådan, at kommunerne skal være teknologiske frontløbere. Men 

det er vigtigt, at de ved, hvilke retninger de skal kigge i. Hvad betyder de 

nye teknologiske trends for kommunerne? Hvad skal kommunen vide for at 

kunne sætte disruption i gang?

Jannick B. Pedersen:

”Man kan tage det teknologi for teknologi. Anvendelse af droner, Internet of 

Things, Smart City. Hvis 10 kommuner går sammen og eksperimenter med 

de nye teknologier på afgrænsede områder og bagefter deler erfaringer. 

Det vil løfte disruptionen gevaldigt. Det tager en vis tid at lære en robot 

en bestemt ting. Men hvis du lærer 1 million robotter en ting hver. Så kan 

kommunerne 1 million ting, hvor de kan dele viden. Digitalisering har skabt 

grundlaget for at data kan deles. Vi vil sætte turbo på disruptionen gennem 

samarbejde”.    

For nyligt blev to amerikanske kvinder dræbt i Københavns Havn af en 

vandscooter i høj fart. Hvad gør Politiet så, spørger Jannick B. Pedersen. 

Han svarer selv. De køber en speedbåd og sætter to mand til at sejle i 

havnen. ”Den opgave kunne være løst 10 gange billigere og 10 gange mere 

effektivt med droner. Tænk ud af boksen,” siger han. 

Om at blive fravalgt
De fleste har vist prøvet at være den sidste i flokken, der blev budt op til 

dans eller den sidste som kom med på fodboldholdet. ”Kommunerne kan 

godt blive disruptet ved at blive valgt fra,” siger Jannick B. Pedersen. 

”Når vi taler disruption med kommunale topledelser er vinklen anderledes 

end i private virksomheder. Fordi kommunen vil kunne opleve disruption 

som et negativt gab mellem de forventninger borgeren har til kommunen 

og det den kan levere. Det er et negativt forventningsgab. Når borgerne har 

vænnet sig til disruptive teknologier på det private marked, spørger de sig 

selv om, hvorfor det ikke tilsvarende kan lade sig gøre, når de er i dialog 

med en kommune?” siger Rasmus Bie-Olsen. 

Folkeskolen velegnet til disruption
Ifølge de to konsulenter vil undervisningen i folkeskolen være den mest 

oplagte kandidat i kommunen til at blive disruptet.  

”Folkeskolen er et godt eksempel på et område, der vil blive disruptet. Lige 

om lidt kan børnene læse og lave matematik, inden de begynder at gå i sko-

le. Der kommer hele tiden nye og bedre programmer til læring og en digital, 

personlig assistent, som kan guide barnet. De nye underliggende tekno-

logier på dette område vokser eksponentielt. Vi taler om nye algoritmer og 

Artificial Intelligence. Jeg vil ikke sætte årstal på, hvornår det sker, ligesom 

jeg heller ikke sætter årstal på, hvornår den selvkørende bil triller rundt i ga-

derne. Men teknologien er her, og den bliver bedre og bedre i de kommende 

år,” siger Rasmus Bie-Olsen.

Jannick B. Pedersen følger trop. Han er helt på linje med Rasmus Bie-Ol-

sen i, at undervisningssektoren står øverst på skemaet for disruption. Det 

grelle eksempel er, hvis forældrene begynder at holde børn hjemme. 

”Det offentlige bliver ikke disruptet ligesom på det private marked. Men 

de risikerer at blive disruptet gennem folks adfærd. De risikerer at blive 

valgt fra,” siger Jannick B. Pedersen. 

Jannick B. Pedersen fortæller historien om en 15-årig gymnasieelev, der 

skrev en opgave om halmens historie og udnyttelse i energisektoren. Han 

fik at vide af læreren han skulle opgive sine kilder på opgaven. Han havde 

hentet alle informationer på Internettet, og han vidste ikke, hvordan han 

lånte bøger på et bibliotek. Det hjalp læreren ham så med. Han lånte de to 

bøger på biblioteket, som var hovedkilder i opgaven. Han læste bøgerne og 

påtalte over for læreren, at bøgerne var forældede og uaktuelle. 

”Det unikke ved kommunernes situation er, at de kan opleve en service 

blive disruptet. Hvis den konkrete service er bedre end den service, kommu-

nen selv kan levere, så synes kommunen det er OK. Det er jo væsensfor-

skelligt fra private virksomheder, fordi i en privat virksomhed vil det koste 

omsætning og kunder,” siger Rasmus Bie-Olsen.  

”Vi skal lære af bankerne. De har skåret filialer væk. Bliver det fremtiden 

for borgerbetjente services? At have biblioteker åbent 24x7 uden at have 

personalet. Svømmehaller kan have åbent og bruge overvågningsteknolo-

gi.”                              

‹‹‹

Når man tænker disruption i kommunerne skal man tænke 10 X. Altså gange alt med 10. Stat og kommuner tænker i to pct. 

eller tre pct., når de tænker effektiviseringer og forbedringer. ”Det skal skaleres op til 10 X. 10 gange billigere eller 10 gange 

mere effektivt. Der skal tænkes ud af boksen,” siger partner Jannick B. Pedersen, Dare Disrupt.

Virksomheden DareDisrupt har været bannerfører for at skabe 

et nyt mindset for danske virksomheder og offentlige organisa-

tioner. Igennem tre år har DareDisrupt nået mere end 30.000 

tilhørere og er i dag rådgiver for Regeringen, Folketinget og EU og 

en af mediernes foretrukne eksperter på området. DareDisrupt er 

bl.a. repræsenteret i SIRI-kommissionen og Regeringens Disrup-

tionråd og har tætte forbindelser til Silicon Valley og de forskellige 

knudepunkter for innovation i verden. 
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Disruption kører, ifølge adm. dir. Rikke Hvilshøj, Dansk IT, i et højere gear i 

den private sektor end i den offentlige.

”Hver dag hører vi, hvordan den offentlige økonomi er udfordret, at kom-

munerne og regionerne finder det svært at levere service til borgerne i det 

omfang og til den kvalitet, som man kunne ønske sig. Samtidig kan man 

se, at i den private sektor har digitaliseringen banet vejen for de disruptive 

løsninger, der både reducerer omkostningerne og leverer høj service. Den 

udvikling har den offentlige sektor ikke råd til at stå udenfor,” siger Rikke 

Hvilshøj, Dansk IT.

Uber, AirBnb og Spotify
Det er konkurrencen i det private, der får nye forretningsmodeller og nye 

teknologier ud på markedet og som vender op og ned på konkurrencevil-

kårene. Tag bare Uber, AirBnb og Spotify som relativt nye eksempler på 

digitale forretningsmodeller, der har ændret vilkårene for de eksisterende 

virksomheder i de forskellige brancher. Uber har ændret transportbran-

chen, AirBnb hotelbranchen og Spotify har ændret musikbranchen. Vi har 

endnu til gode at se den type model i det offentlige.

”Det er vigtigt at den offentlige sektor følger med den private sektor. 

Min bekymring går ikke nødvendigvis på, om det er private eller offentlige, 

der løser opgaverne. Min bekymring går snarere på, om borgerne mister 

tilliden til det offentlige, fordi der er ting, som teknologisk lader sig gøre i 

den private sektor, som ikke lader sig gøre i det offentlige.” 

”Når vi taler disruption på det offentlige marked, er det vigtigt at sige, 

at det er et beskyttet marked. Det offentlige inviterer private ind på mar-

kedet. Det er det offentlige som definerer, hvordan opgaven skal løses 

og hvem der skal løse den. Men man kan ikke disrupte et fagområde i en 

kommune ved at skrive et EU-udbud på flere hundrede sider. Det bekym-

rer mig. Fordi det offentlige på den måde risikerer at gå glip af innovation, 

da pointen med disruption er, at man ikke på forhånd kan vide, hvordan 

en opgave løses bedst muligt. Det offentlige skal derimod give plads til 

innovation, for at løse opgaverne på en helt anden måde. Det løses ikke 

gennem de klassiske udbud,” siger Rikke Hvilshøj.

Rikke Hvilshøj kalder dette for en udfordring. Man kan ikke aftale sig til 

disruption. Kommunerne er nødt til at give pladsen. Hun foreslår at det 

kan ske forsøgsvist inden for loven om frikommuner.

Det er ikke en løsning at lukke af
Som nævnt er det offentlige et særligt marked, da kommuner og regioner 

varetager myndighedsopgaver, udfører sagsbehandling efter gældende 

regler og varetager driftsopgaver. Men løsningen er ikke at lukke af for pri-

vate aktører på markedet. Løsningen er, ifølge Rikke Hvilshøj, at give plads 

til løsninger, der løser opgaverne på en helt anden måde end vi er vant til. 

”Kommunerne bestemmer selv hvem de vil lukke ind. Kommunerne kan 

beskytte sig selv mod disruption. Men det er ikke nogen god idé. Som bor-

gere vil vi ikke stille os tilfredse med at bruge disruptive løsninger på det 

private marked og ikke have adgang til noget tilsvarende, når vi er i dialog 

med det offentlige. Hvis det offentlige slår ring om sig selv og ikke følger 

med udviklingen, vil borgerne opleve den offentlige sektor som tungere og 

mere umoderne. I sidste ende kan den blive valgt helt fra. Det må skabe 

bekymring i den offentlige sektor, hvis det kommer til at ske”.

Hun betegner de fælleskommunale initiativer, D11, DSD og samarbejdet 

i Nordsjælland, Brugerklubben SBSYS, OS2 netværket som udmærkede 

fælleskommunale initiativer. Danske Bank udviklede Mobile Pay i en 

selvstændig enhed – i armslængde fra banken. Banken fik på den måde 

afprøvet helt ny teknologi. I dag er der 3,5 mio. brugere på Mobile Pay.

”Det er ikke nødvendigvis et spørgsmål om for eller imod privat eller 

offentligt. Det, der er vigtigt, er at give rum til disruptiv udvikling. Det skal 

være fri af eksisterende regler og eksisterende løsninger. Det er både 

politikere og de administrative ledere i det offentlige, der skal skabe det 

rum. Det er i forretningen – i hjemmehjælpen og ude på skolerne – at det 

disruptive skal prøves af.” 

”Lad os forestille os, at der er en skole, som ønsker at tilrettelægge 

undervisningen på en helt anden måde. Forberedelsen sker hjemmefra og 

lektier ordnes på skolen, hvor eleverne har brug for sparring med læreren. 

Kan en folkeskole overhovedet få lov til det? Det er vigtigt at vi giver plads 

til det.” 

”Politikerne er nødt til at flytte fingeren fra kontrolknappen. Politikerne 

skal give slip. Man må give plads til at andre kan byde ind med nye måder 

at løse kendte opgaver på,” siger Rikke Hvilshøj.   

‹‹‹

Politikerne skal flytte 
fingeren fra 
kontrolknappen 

Digitaliseringen kører meget godt fremad og er med til at bane vejen for disruption i hele den offentlige sektor. Alligevel halter 

den offentlige sektor bagud, ifølge adm. dir. Rikke Hvilshøj, Dansk IT. For at nå i mål er det nødvendigt, at kommunalpolitike-

re og topledelser i landets kommuner tænker ”ud af boksen”, når de skal have løst opgaverne på en ny måde. ”De skal flytte 

fingeren fra kontrolknappen,” siger Rikke Hvilshøj.
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CV: Rikke Hvilshøj (V) var minister fra februar 

2005 til november 2007, hvor hun valgte at træde 

tilbage og fortsætte som menigt folketingsmed-

lem. Hun har været medlem af kommunalbesty-

relsen i Frederiksberg Kommune fra 1994-2002. 

I 2008 forlod hun efter 10 år i Folketinget dansk 

politik for at tiltræde en stilling som markedsdi-

rektør i Dansk Erhverv. Herefter har hun været 

marketingdirektør i Konica Minolta Danmark og 

senest politisk chef i Cepos. Siden 2015 har Rikke 

Hvilshøj været adm. direktør i Dansk IT.

Katalog for 
digitalisering 
af sagsgange
Sidste år lavede Udvalget for it i den offentlige 

sektor i Dansk IT et katalog til digitalisering af 

sagsgange:

Der eksisterer 31 ydelser for udbetaling af bør-

nepenge, 21 kontanthjælpslofter og flere end 20 

forskellige måder at opgøre indtægter på. Så-

danne uklarheder betyder, at det er vanskeligt 

at digitalisere sagsbehandlingen, og vanskeligt 

for borgere at gennemskue lovgivningen. Kon-

sekvensen er, at det ofte er de ressourcestærke, 

der kan gennemskue lovgivningen, som favori-

seres i forhold til at få søgt de ydelser de har ret 

til, hedder det i kataloget med anbefalinger. 

”Vi bliver nødt til at få indrettet lovgivningen 

til det digitale samfund, hvis den offentlige 

sektor for alvor skal blive i stand til at udnytte 

de fordele, som de digitale værktøjer giver for at 

sikre enklere, hurtigere og mere gennemsigtig 

sagsbehandling,” siger Rikke Hvilshøj, adm. 

direktør, Dansk IT.

Det er vigtigt at den offentlige sektor 
følger med den private sektor. Min 

bekymring går ikke nødvendigvis på, 
om det er private eller offentlige, der 
løser opgaverne. Min bekymring går 
snarere på, om borgerne mister tilli-

den til det offentlige, fordi der er ting, 
som teknologisk lader sig gøre i den 

private sektor, som ikke lader 
sig gøre i det offentlige.

Rikke Hvilshøj, Dansk IT

”
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Professor Kim Normann Andersen, Copenhagen Business School

Kommunen er død 
– længe leve den 
digitale disruption 

“New Public Management is Dead. Long Live the Digital Era.” Sådan proklamerede Patrick Donleavy digitalise-

ringens muligheder i en banebrydende artikel fra 2005. Med en omskrivning af dette citat til ”Kommunen er død, 

længe leve den digitale disruption”, er ballet åbnet for denne artikel. 

Kan en kommune disruptes? Ja, det mener jeg godt den kan. Selv om 

jeg godt er klar over, at kommunerne på sin vis godt kan kæmpe imod 

ved at beskytte sig mod markedet.

Men disruption af kommunerne kan ske på både administrationen 

(borgerservice), opgaveudførsel (skoler, ældreområdet og teknik/miljø) 

og den politiske del (byrådet og udvalg). Det kan ske ved, at kunstig in-

telligens udmøntes i sagsbehandlingen og at denne i øvrigt ikke længe-

re har lokal forankring. De sidste borgerservicefunktioner overtages af 

eksempelvis regionale centre, hvor det digitale er omdrejningspunktet. 

To centrale dele af de kommunale opgaveområder - ældreområdet og 

skoleområdet – kan også tænkes at blive disruptet. Jo flere retskrav og 

minimumsrettigheder der sættes i værk på ældreområdet, desto mere 

åbnes det for digitalisering og sammenlægninger. 

Samtidig udfordrer den teknologiske udvikling på hjælpemiddelområ-

det bl.a. de ikke-smarte ældrecentre og hjemmepleje. På skoleområdet 

er der et så markant pres fra privatskolerne samt en markant teknisk 

udvikling med online læring og robotter, at den fysiske manifestation af 

læring i gul- og rødstensskolerne (dog også ofte beton!) vil være under 
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To centrale dele af de kommunale opgaveområ-
der - ældreområdet og skoleområdet – kan også 
tænkes at blive disruptet. Jo flere retskrav og mi-
nimumsrettigheder der sættes i værk på ældre-
området, desto mere åbnes det for digitalisering 
og sammenlægninger. 

Professor Kim Normann Andersen, Copenhagen Business School

pres. Det vil over tid også sætte den kommunale afgrænsning af lærings-

rammerne under pres.

Tilbage vil der kun være politikerbetjeningen af de kommunale byråd. 

Men hvis der ikke er nogen lokal forankring af services, giver det måske 

heller ikke mening at have de kommunale byråd.  

Urealistisk
Ovenstående overvejelser om disruption af kommunerne fremstår på 

mange måder som naive og helt urealistiske scenarier. Man kan med rette 

sætte spørgsmålstegn ved både realismen i ovenstående og om man kan 

planlægge disruption af egne funktioner og arbejdspladser. Omvendt 

giver det for mig at se god mening at tage afsæt i de nye teknologier og de 

tilhørende nye arbejds-, bo- og livsformer og sætte fokus på, om det giver 

grobund for helt nye måder at organisere bl.a. den kommunale sektor på. 

I den sidste store opgave- og strukturreform blev der justeret kraftigt i 

antallet af kommuner og regioner. Der blev flyttet opgaver ind og ud af de 

kommunale døre. Parallelt med den massive forandring i opgavestruk-

turen i den offentlige sektor, står etableringen af Udbetaling Danmark, 

Digital Post og NemID som milepæle for teknologiske landvindinger for 

gentænkning for organiseringen af den offentlige sektor.  

Hvem disrupter hvad?
Spørgsmålet er så, hvor det afgørende pres for disruption af de kommuna-

le rådhuse og kommunerne skal komme fra. Er det eksempelvis realistisk 

at kommunerne af egen fri vilje vil save den gren over de selv sidder på? 

Det kunne være Finansministeriet der tvang disruptionen igennem. Man-

ge af de digitale løsninger, der nyder stor udbredelse, er netop udbredt 

pga monopol og lovgivningsmæssig tvang. 

Den økonomiske argumentation vil presse for en yderligere indskrænk-

ning af de kommunikationskanaler, der er mest omkostningstunge. Det er 

den mølle, der ikke mindst de sidste 10 år har malet digitaliseringskornene 

og skabt grobunden for bl.a. NemID, Udbetaling Danmark og Digital Post. 

Nyheden de næste 10 år er, at det vil udvides til opgaveområderne i den 

kommunale service, administration og politikerbetjening. Vi kommer altså 

til at ændre fokus fra kommunikation til opgaver. 

Samlet vil ligevægten mellem de analoge og digitale vægte ændres 

afgørende. Det vil være de analoge kanaler og mennesker der skal løfte 

bevisbyrden for hvordan og ikke mindst med hvilke ressourcemæssige 

implikationer de skal fortsætte eller overtage opgaverne fra de digitale 

kanaler. Der er rigtigt mange udviklingsprojekter og pilotcases inden for 

kunstig intelligens, algoritmer, robotter, m.v. og samlet set er den digitale 

vej for disruption af kommunerne nok inden for en overskuelig tid. Lad os 

give det fem-10 år. 

Der skrives meget om Industri 4.0
Det interessante ved den nye teknologiske bølge (disruption, industri4.0, 

second machine age red.) er, at vi taler og skriver meget om den. Det er 

helt i modsætning til de industrielle bølger og revolution(er), der skete 

tidligere. Efterfølgende talte og skrev man om de forandringer der var sket. 

Særkendet nu er, vi skriver om det, inden det sker. Der er meget opmærk-

somhed og håb, og for mange også en vis frygt for, hvad der vil ske. 

Spørgsmålet er, om der vil komme et modsvar og en modreaktion fra de, 

der vinder mindst ved digitaliseringen og som måske stilles relativt rin-

gere. Det digitale Danmark rummer et overflødighedshorn af muligheder 

for at organisere den kommunale sektor på nye måder. Men det er også 

tid til grundige overvejelser om, hvordan man imødekommer det naturlige 

dilemma der er når mulighederne er mange, men de digitale ressourcer er 

fordelt skævt hos borgerne og brugerne samt kommunerne og medar-

bejderne. En politisk planlagt og lovgivningsmæssig disruption vil skulle 

afveje hensynet til de få for hvem den offentlige sektor betyder mest i.f.t. 

sammenhæng i hverdagen. Man skal passe på at disruptionen ikke split-

ter samfundet mere end det samler – teknisk såvel som socio-økonomisk.

Kommunen er død, længe leve den digitale disruption. 

‹‹‹
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Machine Learning er det nye sort. Machine Learning kan kigge på fotos og 

genkende hvem personen er og gennemsøge internettet for at finde ud 

af, hvor mange fotos der er af den pågældende person. Machine Learning 

kan forstå det talte sprog og oversætte det til skrift og siden finde ud af 

betydningen af ordene. Hver eneste dag hjælper algoritmer med at forstå 

verden omkring os og hjælpe til med at løse faglige udfordringer. Machine 

Learning er den nye motor på den datadrevne bank, virksomhed og kom-

mune.

Med Machine Learning træner du softwaren til at opbygge erfaringer. 

Hvis du har sagsbehandling i en kommune, og du har 10.000 afgørelser 

inden for kontanthjælp, vil Machine Learning betyde, at der over tid er lært 

af dem og de kan bruges som et erfaringsgrundlag. Når borger nummer 

10.001 kommer ind i et sagsforløb sag vil algoritmen kunne træffe en afgø-

relse, som en sagsbehandler kan støtte sig til. Det er et beslutningsstøtte-

system,” siger Christoffer McCarthy Mors.

Selv om teknologien virker og der er mange muligheder med nye dis-

ruptive teknologier som Machine Learning og Artificial Intelligence, er det 

fortsat kun i sin spæde begyndelse. 

Ifølge Christoffer McCarthy Mors oplever kommunerne et pres på 

”effektivisering og besparelser” og it og digitalisering opfattes stadig som 

et nødvendigt onde på ledelsesgangene. Men med de nye teknologier er 

der et skifte på vej og it kan bruges til at bringe massive besparelser og 

forbedringer.

”Vi har rigtig mange møder i kommunerne. Vi møder stor interesse. Men 

Machine Learning 
kommer til at understøtte 
fagfolks beslutninger

Machine Learning åbner en ny trend på markedet ved at kunne støtte fagfolks beslutninger. Machine Learning beriger der-

med de services, der bygger på data. CEO i Venzo Innovate, Christoffer McCarthy Mors, siger det åbner helt nye muligheder 

i kommunernes sagsbehandling, selv om det hidtil har været svært at trænge ind på markedet. 

/  Af Flemming Kjærsdamn Tema: Disruption
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det er svært at trænge igennem med Machine Le-

arning, fordi vi ikke kan love resultater, før vi har fat 

i data. Hvis vi kommer ud med en træfprocent på 

30 første gang vi prøver, vil en kommune så være 

tilfreds med det? Indtil videre har vi kun ganske 

få projekter. Kommunerne er påpasselige med at 

indgå i projekter, hvor de ikke kender outputtet 

på forhånd. Derfor risikerer kommunerne at gå 

glip af disse massive gevinster, indtil der kommer 

hyldevareprodukter på området, ” siger Christoffer 

Mc Carthy Mors.  

Den nye industri
Machine Learning og Artificial Intelligence er en ny 

type beslutningsstøttesystemer og datadrevne for-

udsigelser, som rykker hurtigt i disse år. Christoffer 

McCarthy Mors fortæller om Venzos aktiviteter i 

sundhedssektoren. Her er projekter, hvor tidligere 

diagnoser og billedmateriale kan bruges til at for-

udsige folks prognose for fremtiden. 

Firmaet er også i gang med et projekt hvor ma-

skinen genkender ”varelinjer”. Det betyder, hvis en 

kommune køber den samme vare ind i forskellige 

forvaltninger, bliver det muligt gennem dataanaly-

se at sammenligne priserne for den vare, som de 

forskellige indkøbere køber. Det er også en måde 

at bruge Machine Learning til at spare penge og 

effektivisere på. 

Der er ved at komme en forudsigelsesindustri 

gennem dataopsamling og lærende systemer. 

I stedet for at computerne er kodet instruktivt 

gennem kommandoer kan de nu trænes op. Det 

er teknologien, der skaber beslutningsgrundlaget 

for fagfolk, og dermed kan fagfolkene træffe mere 

kvalificerede beslutninger. Der er eksempler på 

computere og algoritmer, der har viden fra 10.000 

lægers diagnoser som grundlag. Dataopsamlingen 

og kvaliteten af afgørelser overstiger langt dét, det 

enkelte menneske kan rumme.

Datadrevne organisationer
Ifølge Gartner har AI og Machine Learning nået 

et kritisk vendepunkt og vil i stigende grad udvide 

stort set alle teknologi aktiverede tjenester, ting 

eller applikationer. Der oprettes intelligente syste-

mer, der lærer, tilpasser og potentielt handler selv-

stændigt i stedet for blot at udføre foruddefinerede

instruktioner, som i et almindeligt softwarepro-

gram. Det er en slagmark for teknologileverandører 

frem til minimum 2020. Det er firmaer som IBM, 

Google og Microsoft, der fører an i dette teknolo-

giske kapløb om at lave de bedste værktøjer og 

rammeværk og services. 

Ifølge analysevirksomheden Gartner Group er 

virksomhederne på vej til at blive datadrevne. 

Manuelle procedurer og registreringer afskaffes af 

automatiserede. Virksomhederne har travlt med 

at ansætte en ny type analytikere, døbt ”datafor-

skere”, og universiteterne har reageret på denne 

efterspørgsel ved at indføre datarettede viden-

skabskurser i en række fag lige fra datalogi til 

erhvervsrettede uddannelser. Rapporter viser, at 

virksomhederne i øjeblikket bruger anslået 200 mia. 

kr. på storage og infrastruktur. Tallet forventes at 

være fordoblet i 2020.

4.0
Denne trend er døbt ”Den fjerde industrielle revolu-

tion”. Den bliver skudt i gang lige nu. De seneste 20 

år er blevet brugt på at forstå computere og syste-

mer. Men med 4.0 bølge ser vi det omvendte

folde sig ud. At computerne og algoritmerne skal 

instrueres i at forstå menneskene. Det er lige nu 

det sker, ifølge World Economics Forum.

”Robotter (RPA red.) er ikke Machine Learning 

eller Artificial Intelligence. Robotter automatiserer 

processer mellem systemer. De er ligesom makroer 

i Office pakken. Det er arbejdsprocesser mellem 

systemer. I stedet for at forbedre de systemer man 

har, lægger man et lag oven på systemerne, der 

automatiserer processerne. Det gør, at robotter kan 

skabe hurtige besparelser, fordi det fjerner noget 

af det manuelle arbejde på tværs af systemer. Men 

der er ingen læring på den måde. Robotten kan 

gemme ting, men den bliver principielt ikke klogere 

undervejs. Derfor er der væsensforskel på robotter 

og Machine Learning. Men robotter kan sagtens 

bygges sammen med Machine Learning,” siger 

Christoffer McCarthy Mors.

‹‹‹

Den nye teknologitrend kal-

des også for Industri Version 

4.0. Den første var damp-

maskinen. Den anden var 

elektriciteten. Den tredje var 

masseproduktionen i 60´erne. 

Den fjerde som er på vej nu 

hedder cloud og Artificial 

Intelligence. 

›››
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Digitaliseringens historie:

Den del af 
digitaliseringen, 
der kom før disruptionen

Kit-Magasinet har denne gang tema om disruption. Men nu fortæller vi også forhistorien, om alt det der er gået forud. For 

den teknologiske udvikling gennem de foregående 40 år har været præget af store kvantespring og innovation. Dette er en 

teknologikrønike om nogle af de mest iøjnefaldende teknologiske trends og personligheder i IT-industrien.

Da den personlige computer blev lance-

ret i slutningen af 1970´erne kostede den 

omtrent det samme som en ny bil. Apple 

II, som blev lanceret i 1978, blev prissat 

til 10.000 USD svarende til over 80.000 kr. 

Det kunne man købe en pænt stor bil for 

dengang. Halvdelen af omkostningerne – de 

40.000 kr. – dækkede udgifterne til RAM. 

Maskinen var målrettet feinschmecke-

re. Det var den første computer med en 

karakterskabt, visuel brugergrænseflade. 

Steve Jobs, hed manden, der præsenterede 

computeren. Han havde grøn butterfly på til 

introduktionen. Apples helt store ”disrupti-

on” dengang var reelt den kalkule, at prisen 

for 1 MB RAM ville blive billigere efterhån-

den som der blev solgt flere personlige 

computere. Her ramte Steve Jobs plet. Pri-

sen for RAM og hukommelse og lagerplads 

faldt dramatisk i årene der kom. På trods 

af det, var Apple II maskinen stadigvæk et 

eksklusivt produkt uden for økonomisk ræk-

kevidde for de fleste. Et produkt for de få 

og de udvalgte. Men Apple blev en succes. 

Salget af Apple maskiner steg fra 2.500 i 

1977 til 210.000 i 1981. 

Blot få år efter kom Microsoft for alvor på 

landkortet. Microsoft var ikke meget andet 

end en garagevirksomhed med 25 ansatte, 

da firmaet tog kontakt til IBM med over 

350.000 ansatte. Det var David mod Goliat. 

IBM var en multinational virksomhed, der 

bogstaveligt talt sad på bankverdenen og 

den offentlige sektor og på styresystemer 

og applikationer til mainframes. 

Microsoft havde MS DOS som det eneste 

med i bæreposen. Dealen mellem Microsoft 

og IBM i 1981 gik ud på, at IBM leverede 

maskinen og Microsoft leverede styresyste-

met. ”Af størst betydning for Microsoft var, 

at IBM besluttede at få operativsystemet 

på licens fra os frem for selv at lave deres 

egen software,” skrev Bill Gates i sin første 

bog ”Grib Fremtiden” fra 1995.

Den personlige 
databehandling var født
Hermed blev den personlige databehand-

ling født. En ny æra – en ny innovativ epoke 

blev skudt i gang præget af ny teknologi. 

Men IBM PC og Microsofts styresystem 

MS DOS var ikke grafisk. Det var karakter-

baseret – oftest på en sort/hvid eller grøn/

lysegrøn skærm. Først i 1983 fortalte Micro-

soft at de ville lave en grafisk brugergræn-

seflade som ville blive døbt Windows. Apple 

introducerede den grafiske brugergrænse-

flade med Macintosh i 1984. Til gengæld lod 

Apple ingen eksterne hardwareproducenter 

om at køre Apples styresystem. Bill Gates 

genistreg bestod i, at Microsoft lod mange 

computerproducenter køre MSDOS og på et 

tidspunkt rundede Microsofts styresystem 

helt op mod 90 pct. af pc-markedet.

Apple var teknisk set hestehoveder foran 

i racet. Maskinen var kraftigere, arbejdede 

hurtigere og der kunne være dobbelt så 

mange karakterer på skærmen. 

›››
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Digitaliseringens historie:

Den del af 
digitaliseringen, 
der kom før disruptionen

Pc’en erobrer verden
Arkitekturen i de kompatible pc’er var ikke 

den mest geniale – men markedet var bare 

så meget større end Apples sofistikerede 

maskine formåede. Pc-markedet sugede 

udviklings- og markedsføringsressourcer til 

sig fra mange sider. De masseproducerede 

maskiner var billige. Konkurrencen var ben-

hård. Samtidig gjorde det store marked, at 

pc-brugerne på det tidspunkt kunne købe 

avancerede programmer til rimelige penge. 

Pc´erne væltede ud. Ikke blot i folks private 

hjem, men også ind i virksomhederne, på 

kontorerne og i maskinerne på arbejdsplad-

sen. På store arbejdspladser blev compu-

ter strukturen totalt forandret. Tidligere 

havde man haft centrale mainframes med 

terminaler, som efter pc’ens ankomst blev 

døbt ”dumme” terminaler. Pc’erne flyttede 

computerkraften ud på medarbejdernes 

skriveborde.

IBM havde været med til at starte en 

slags disruption for personlig databehand-

ling sammen med Microsoft. Men de trak 

mere eller mindre tæppet væk under sig 

selv. Det stod ikke i IBMs drejebog, at de 

skulle være underleverandør, men det var 

reelt hvad de blev i slutningen af 1980’erne 

og først i 1990’erne. Der var mange hard-

wareproducenter, men kun et styresystem. 

Der produceres fortsat mainframes, men 

det er i dag et mindre marked i den samlede 

produktion. De gamle danske flagskibe i 

computerbranchen er også væk: Regne-

centralen, Chr. Rovsing og Dansk Data 

Elektronik (DDE).

Moores lov
I 1965 udtalte Gordon E. Moore, der var 

medstifter af Intel, verdens førende chip-

producent, til magasinet Electronics Maga-

zine at antallet af transistorer eller kompo-

nenter, alt efter fortolkning, i et integreret 

kredsløb vil fordobles hver 18 måned. Det 

er Moores lov. At regnekraften fordobles 

hver 18. måned. Ti år efter i 1975 gentog han 

forudsigelsen, og dermed blev det en lov for 

fremtiden. Indtil den dag i dag har denne 

lov vist sig at holde i den virkelige verden. 

Intel var den tredje partner sammen med 

IBM og Microsoft. Hver gang man købte en 

pc i den periode – var det præget på fronten 

”Intel Inside”.

I 2005 – 40 år efter Moores lov – udlovede 

Intel en dusør på 10.000 USD – for en ori-

ginal kopi af Electronics Magazine fra 1965 

for at sikre citatet fra Moore. 

Internet
I 1996 havde 12 pct. af danskerne internet. 

15 år senere var det omvendt. Nu var det 12 

pct. der ikke havde det. I børnefamilier har 

99 pct. internet i dag. Mere end 3 mia. af 

jordens befolkning er i dag på internet.  

Google blev oprettet i 1998 af to ph.d.-stu-

derende ved Stanford University, Larry 

Page og den russiske matematiker Sergej 

Brin. Google blev navngivet efter tallet 

googol.

En googol er 10 efterfulgt af 100 nuller. 

Googles søgemaskiner verfede alle andre 

søgemaskiner af markedet. Og har reelt et 

de facto monopol. Med Googles søgema-

skine blev algoritmer en del af hverdagen. 

Det er intet mindre end imponerende, 

hvor hurtigt et søgeresultat popper op på 

skærmen. 

I 2006 købte Google YouTube og i dag 

uploades der over 300 timers video til web-

sitet i minuttet.

Google Android blev lanceret i år 2007. 

Android er Googles styresystem til tablets, 

mobiltelefoner, ure, tv og tavlecompute-

re. Android bygger på Linux og er open 

source. I 2014 var Android det mest brugte 

styresystem til mobile enheder. Der er over 

1.000.000 apps på Google Play, som er 

Googles pendant til Apple Appstore.

Her kan man sige, at Google har taget den 

position på mobile enheder, som Microsoft 

havde og fortsat har på pc-markedet. Men 

mobilmarkedet løber bare stærkere, fordi 

Smartphonen – kombinerer mobiltelefoni 

og internet – og så meget andet i en enhed.  

‹‹‹

›››
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Et Kodak Moment
Et Kodak Moment er reelt det modsatte af Moores lov. Det omhandler den periode, da Kodak, som introducerede 

fotografering til almindelige mennesker og frem til Kodaks fald og fallit, fordi Kodaks ledelse valgte det digitale foto fra 

i stedet for at vælge det til. 

Digitaliseringens historie:

Den del af digitaliseringen, der kom før disruptionen



37

Steven Sasson var ansat i Kodak og opfandt det digitale kamera i 1975. 

Men Kodaks ledelse var ikke sådan at imponere. Den besluttede ikke at gå 

videre med denne opfindelse. Hvilket øjeblik. Firmaet sad godt og tungt på 

markedet for analoge film og fremkaldelse af film til papirbilleder. Husker 

I dengang I gik op til den lokale fotohandler og lod ham tage filmen ud af 

apparatet. ”De er fremkaldt i næste uge, hr.” 

Vi købte tykke kataloger og satte billederne i lommer. Når familien sam-

ledes så vi på billeder. Enten på papir eller på dias. Det var tider.

Men Kodak er ikke den eneste ledelse, der har taget fejl. Der er mange 

eksempler på topledelser, der ikke i tide ser udviklingen og kundernes 

efterspørgsel.  Blockbuster er et andet. Og Apple for den sags skyld. Først 

blev Steve Jobs sparket ud af Apple, siden vendte han tilbage som den 

fortabte søn, der var kommet hjem fra en dannelsesrejse. Han havde 

styresystemet NeXT med til Apple. 

Mens verdens største mobiltelefonproducent Nokia havde travlt med at 

optimere kameraer i deres mobiltelefoner, kom Steve Jobs og Apple med 

iPhone 3G i 2007 – ja den har lige holdt 10 års fødselsdag. Denne gang 

havde han ikke grøn butterfly på. Nu var det technobriller i metalstel, cow-

boybukser, sort rullekrave sweater og sneakers. Den nye uniform. 

Nokia blev fejet af markedet for mobiltelefoner. Selv om Nokias telefon 

var bedre som telefon betragtet, kunne den ikke hamle op med Apples 

Smartphone og de mange Apps i Appstore. Apples iPhone gav brugerne 

den funktionalitet, de efterspurgte. Det var disruption anno 2007. En ny 

æra var sat i gang med den mobile enhed. Data i lommeformat.

I 2011 opkøbte Microsoft Nokia for at få Windows over på Nokias mobil-

telefoner.  Microsoft havde udsigt til et vigende pc-marked. De ville med 

på fremtidens marked for  internet og datadistribution på mobile enheder. 

I  2016 lukker Microsoft stort set ned for denne del af sin forretning. I løbet 

af denne sommer har Microsoft endegyldigt meldt   ud, at de har stoppet 

Windows Phone.  

 

Den nye hypervækst
Man kan vel godt sige at den digitale æra baner vejen for disruption. Det 

der også bliver skabt er en slags hypervækst. Vi er vidner til en udvikling, 

hvor små virksomheder på ingen tid vokser sig store og udkonkurrerer 

store etablerede virksomheder. Google og Amazon er de nye fra 00´erne. 

Uber er fra 2009 gået fra en digital forretningsmodel til 1300 ansatte og en 

markedsværdi på 325 mia. kr.    

I en artikel om disruption fra DR hedder det: ”Det tog Google otte år, Fa-

cebook fire år og Groupon blot 18 måneder at gå fra nul til en milliard dollar 

i omsætning. Firmaet Zynga - der laver spil til Facebook såsom Farmville 

og Mafiawars - gik fra nul til 240 millioner brugere på 18 måneder, fordi det 

brugte den virale netværkseffekt i Facebooks platform til at vokse.”

Vi kunne tage AirBnb med i samme pulje. En virksomhed der er ved at 

blive verdens største hotelkæde. De ejer ikke et eneste hotel og lejer pri-

vates værelser ud, når de er ledige. Karakteristisk for disse disruptive virk-

somheder er, at de ser ”ledige værelser” som et aktiv ”der kan lejes ud”. 

Uber ser din bil som et aktiv du kan stille til rådighed for transport. Dermed 

presser de vognmænd og hotelejere som selv ejer deres forretning.

Informationsteknologien gør at data kan kopieres, deles og skaleres. De 

ansatte er freelancere. Dermed kan de skabe stordriftsfordele med meget 

lave omkostninger. Og så går vi fra produkter til services. 

Fakta: Definition af disruption
”En virksomhed, der gennem innovation af nye produkter og services 

undergraver eller nedbryder en eksisterende branches typiske forret-

ningsmodeller.” Sådan siger den amerikanske Harvard Professor Clayton 

Christensen. Han er blevet opfinderen af begrebet. Det er i hvert fald ham, 

alle førende skribenter henviser til. For mig betyder disruption – afbrydelse 

eller hvis vi taler strøm – en kortslutning. Så disruption er ikke en beskri-

velse af teknologien. Det er den afledte effekt. Ubers digitale forretnings-

model gjorde ondt på den danske taxabranche, så politikerne indførte en 

special lovgivning mod Uber. 

‹‹‹

Disruption
betyder afbrydelse, forstyrrelse eller sammenbrud. 

Ja eller ligeså godt. Kortslutning. Men hvis strømmen 

disruptes i dit hjem, så er der hverken lys eller net-

værk. Så disruption bruges i dag om de konsekvenser 

ny teknologi, ny service eller en digital forretningsmo-

del har på de øvrige aktører på markedet. Ubers digi-

tale forretningsmodel disruptede taxa- og transport-

branchen, altså de andre aktører.  AirBnB disruptede 

markedet for leje af hotelværelser og lignende. Man 

kan godt postulere at disruption effekten kommer 

primært fra nye iværksættere.
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noter

Apple bygger to 
internationale 
datacentre i Jylland

Det startede med et datacenter ved Viborg. Nu bliver der også bygget et datacenter ved Aabenraa. Det er naturligvis Apple 

det handler om. Danmark kan noget inden for det grønne – og det er ikke kun æbler – som tiltaler Apple. 

Kit-Magasinets redaktion modtager gerne små og store 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

Takket være kortfunktionen og det responsi-

ve design, kan du på messen løbende følge 

med i, hvilke indlæg du skal høre i løbet af 

dagen, samt hvilke udstillere du skal huske 

at besøge. På www.Digitaliseringsmes-

sen.dk kan du sammensætte dit helt eget 

messeprogram, og markere både indlæg på 

scenerne og udstillere som ”favoritter”. Hvis 

man har en tablet eller smartphone kan man 

således på selve dagen tilgå sit eget program 

og løbende følge med i, hvor man skal huske 

at være i løbet af dagen.

For at lave sin egen favoritliste skal man blot 

klikke sig ind under enten ”Udstillerlisten” 

eller ”Programmet” på hjemmesiden. Ud for 

hvert indlæg eller udstiller kan man klikke 

på et stjerneformet ikon for at tilføje det 

pågældende element til sin favoritliste, og 

favoritlisten kan man finde ved at klikke på 

et stjerneikon på selve menulinjen øverst på 

hjemmesiden.

Hjemmesiden husker dit valg ud fra din 

e-mailadresse, så første gang du markerer 

noget som favorit, bliver du bedt om at angi-

ve din e-mailadresse.

Skal du se dit favoritprogram på en anden 

enhed – f.eks. på din mobiltelefon på selve 

messen – så skal du blot klikke på et stjer-

neikon og skrive den samme e-mailadresse 

igen. Så kommer dit personlige program 

frem.

Vi glæder os rigtig meget til at se 

dig den 28. september i Odense. 

Apple har indgået aftale med en dansk partner i energisektoren om 

udvikling af to landvindmølleparker, som skal levere energien til de to 

datacentre.    

”Vi er glade for at kunne udvide vores datacenterdrift i Danmark og sam-

tidig investere i nye kilder til grøn energi. Det planlagte center i Aabenraa 

vil, som alle vores datacentre, køre på ren energi fra første dag takket være 

nye energiprojekter, som vi skaber,” siger Erik Stannow, nordisk chef for 

Apple.

Det har været et uafklaret spørgsmål i den grønne industri, hvordan Apple 

vil sikre grøn strøm til at dække forbruget, som ventes at blive relativt 

beskedne 7 MW for hvert datacenter. Det vil dog vokse til 30 MW samlet i 

de første omkring fem år.

Blandt kommunerne er der dog en stigende skepsis overfor landvindmøl-

leparker, hvorfor det kan blive en udfordring at finde en ny placering til 

møllerne.

Den amerikanske it-gigant ønsker ikke at sætte navn på sin partner eller 

fortælle detaljeret om projekterne.

Ifølge Ritzaus oplysninger er der tale om danske vindenergi-projekter, 

som ikke ville have været realiseret uden aftalen med Apple. Projekterne 

kommer i stand uden subsidier eller støtteordninger.

De to vindmølleparker vil generere nok vedvarende energi til at dække de 

to datacentres forbrug i centrenes første fase. Dermed vil Apple bidrage 

positivt til at øge den samlede andel af vedvarende energi i Danmark.

De to datacentre bliver Apples mest effektive hidtil med nye køle- og ener-

giteknologier. De kommer til at ligge ved to af Danmarks største transfor-

merstationer, hvilket giver mulighed for på sigt at undlade dieseldrevne 

generatorer som backup.

‹‹‹

 
    -sammensæt dit eget program.

Der er ikke lang tid til vi igen samles i Odense til årets største event. Digitaliseringsmessen17 har langt over 100 

forskellige udstillingsområder og scener, så det kan være sin sag at overskue det hele for publikum. 

www.digitaliseringsmessen.dk gør det nemt at sammensætte dit eget personlige program for dagen

›››



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

 

Moderen af Cobol Jean E. Sammet er død 
En af datahistoriens vigtigste pionerer, Jean E. Sammet, er død, 89 år gammel. Hun stod bag flere programmeringssprog, 

herunder som medlem af udvalget, der udviklede programmeringssproget COBOL i årene 1958-1961.
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Nekrolog:
Mere end et halvt århundrede senere er Cobol 

stadig meget udbredt, især i den finansielle 

sektor. Ifølge Reuters er der fortsat 220 milliarder 

linjer kode med Cobol i brug. Hun var således 

pioneren, der opfandt det sprog, som bragte 

computersystemer ind i erhvervslivet. 

Sammet døde efter kort tids sygdom på et 

hospital i den amerikanske stat Maryland. Hun 

efterlader ingen nære familiemedlemmer, skriver 

New York Times.

Hun var i en ung alder meget interesseret i ma-

tematik. Og det var som uddannet matematiker 

hun kom i kontakt med computeren. Det første 

møde med en computer skete i 1949, mens hun 

tog studier i matematik ved University of Illinois. 

Det var ikke noget godt møde, for hun var ikke 

specielt imponeret, skriver New York Times i et 

interview med hende i år 2000.

Hun udgav bogen: ”Programmeringssprog: 

Historie og Fundamentals i 1969.” Bogen var på 

næsten 800 sider og er blevet beskrevet som en 

klassiker.

Efter at have været drivkraften til design og 

udformning af Cobol, kom hun til IBM i 1961. Der, 

udviklede hun flere programmeringssprog, som 

Formac og Ada. Sidstnævnte er opkaldt efter 

grevinde Augusta Ada Lovelace - anerkendt som 

verdens første programmør.

Jean E. Semmet var fra tiden før datalogi kom ind 

som et selvstændigt fag på universiteter. Det var 

ikke usædvanligt at matematikere havde aversi-

oner mod computere. Men da hun senere kom til 

at udføre omkostningsberegninger på en hulkort 

maskine blev skepsis vendt til ægte begejstring. 

Hun var omvendt. 

”Til min forbavselse, viste det sig, at jeg elskede 

det,” siger Jean Sammet i interviewet.

Hun har i årenes løb modtaget flere priser og 

hædersbevisninger. Sammet var også den første 

kvindelige formand for Foreningen for Computing 

Machinery (ACM). Hendes karriere hos IBM 

spændte over næsten tre årtier, indtil hun gik på 

pension i 1988.

‹‹‹
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Hvordan beskyttes 
endpoints?
Risikoen for at blive ramt af ransomware eller deci-
derede hackerangreb stiger hele tiden. Mange kom-
muner har oplevet angreb af forskellig art, og det 
medfører ofte store følgeopgaver og ofte også om-
kostninger og nedetid. 

De fleste har efterhånden erkendt, at traditionel 
antivirus er helt utilstrækkeligt, når det kommer til 
effektiv endpoint-beskyttelse. Vi er 100% enige! Set 
i dette lys er det ikke underligt, at en ny række af pro-
dukter er kommet på markedet. Det bedste og mest 
effektive produkt er: Traps fra Palo Alto Networks.

Mængden af applikations- og systemopdateringer 
gør det næsten umuligt altid at være fuldt opdate-
ret. Derfor vil det for de fleste kommuner kunne be-
tale sig at investere i eksempelvis ”NextGeneration” 
firewalls og i særdeleshed endpoint-beskyttelse til 

pc’er og servere da angreb ofte sker via phishing-
mails, hijackede websider m.m. der udnytter sårbar-
heder i disse enheder.

Traps gør virksomheden langt mindre afhængig af at 
skulle installere softwareopdateringer i hastværk, da 
Traps effektivt forhindrer udnyttelsen af sårbarheder 
i styresystemet og applikationer. 

Kendt
malware

Ukendt
malware

Kendte + ukendte
sårbarheder

Kontrol af  
ondsindede 
processer

Vi har allerede flere kommuner der har taget teknologien til sig med succes.
Kontakt os for en uforpligtende snak på tlf. nr. 38 14 02 00


