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Kommunernes store
plan er i fuld gang
Kommunerne er på rette vej med opbygningen af et professionelt, digitalt sammenhold. Dette er på ingen
måde et afsluttet kapitel. Men nu kender vi retningen og vi kan allerede begynde at se målbare resultater
af dette.
I denne udgave af Kit-Magasinet er temaet Monpolbrud,
Støttesystemer og innovation. Alt sammen aktuelle og væsentlige problemstillinger for kommunerne. Lidt om
forhistorien.
I 2008 blev det kommunalt ejede KMD solgt til kapitalfonde.
Siden da er der sket en markedsmæssig adskillelse mellem
selskabet KMD og kommunerne. Akkurat som forventet.
KOMBIT har på vegne af alle 98 kommuner gennemført et
brud på KMDs monopol og sendt et antal nye fagsystemer i
udbud, som vi er påbegyndt implementeringen af. Og som
intensiveres lige om lidt.
Den anden – og endnu større - bedrift i kommunernes store
plan er etableringen af en fælleskommunal infrastruktur, der
er et digitalt fundament for kommunerne, som bygger på den
fælleskommunale rammearkitektur. Heri indgår Serviceplatformen og de otte Støttesystemer. Det rækker mange år frem.
Infrastrukturen er bygget til at blive brugt bredt – ligesom Digital Post og NemId – de er ikke koblet til specifikke løsninger.
De er åbne i deres arkitektur og stilles til rådighed
for alle på lige vilkår. Serviceplatformen
bliver allerede benyttet af alle landets
kommuner. Den er blevet en standard
for at hente relevante data og leverandørerne bakker op.
Så selv om kommunerne ikke længere
ejer en kommunal it-leverandør, der tager sig af det hele, kan vi godt opbygge
nye digitale fællesskaber og arbejde
sammen professionelt. Den fælleskommunale rammearkitektur, som
fortsat videreudvikles – nu under
den 2. kommunale digitaliseringsstrategi, er grundlagt
for at sikre kommunerne
sammenhæng, åbenhed

”

i systemarkitektur, langt bedre adgang til data, mere konkurrence og mere genbrug.

Kommunalt fællesskab
Alt i alt tegner digitaliseringen et nyt kommunalt fællesskab,
som sker i samarbejde på tværs af mange konstellationer.
Det kan være sammen med KOMBIT, OS2, Digit og en række
andre kommunale fællesskaber. Stadsdirektør Niels Højberg,
Aarhus Kommune, siger, i en af artiklerne at kommunerne har
brug for KOMBIT og at KOMBIT har brug for kommunerne.
Det er en tydelig understregning af den betydningsfulde rolle
KOMBIT har, og som i samarbejde med kommunerne kan
drive digitaliseringen fremad og give et skub til forretningen.
Hvis jeg må give et par nye eksempler.
De første erfaringer med anvendelsen af Digital Post og
fjernprint på Serviceplatformen er positive. Både kommuner
og leverandører melder positivt tilbage. Samtidig åbner muligheden markedet op for nye leverandører og nye løsninger.
KMD, som ellers har haft egen snitflade, har nu tilkendegivet,
at man vil understøtte den åbne OIO REST snitflade, som Serviceplatformen anvender, i juni 2018. Det er et godt eksempel
på, at kommunernes store plan virker efter hensigten. At konkurrencen sikrer at nye aktører kommer til og at kommunerne
får et valg mellem flere leverandører.
Test af Støttesystemer op mod SAPA giver også positive
tilbagemeldinger. Alt i alt giver det løfter for fremtiden om
videreudviklingen af det nye kommunale fællesskab. Et fællesskab som også demonstrerer at vi kan udvikle infrastrukturkomponenter som hænger – og spiller – tæt sammen med
Støttesystemerne. Her kan f.eks. nævnes OS2Rollekataloget,
som supplerer Støttesystemerne med yderligere funktionalitet til modellering af brugerroller. Rollekataloget er allerede i
drift i flere kommuner.
I mine øjne er der ikke meget tvivl om, at 2018 bliver det hidtil
mest banebrydende år for den fælleskommunale infrastruktur. 					
‹‹‹

Den anden – og endnu større - bedrift i kommunernes store plan er etableringen af en fælleskommunal infrastruktur, der er et digitalt fundament for
kommunerne, som bygger på den fælleskommunale rammearkitektur.
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Robotter overtager
arbejde i Statens
Administration på op
til 10.000 timer
Statens Administration, der kører bogholderi, lønregnskaber, regnskaber og faktureringer for 160 statslige institutioner,
forventer at spare mellem 8.000 og 10.000 timer i 2018 i administrative rutiner ved hjælp af robotter.

Statens Administration har i 2017 fastlagt metoder og skabeloner til processer og testet automatisering ved hjælp af RPA-softwarerobotter. Men
i 2018 vil Statens Administration nu køre softwarerobotter ind i driften.
Der er store effektiviseringer at hente. Direktør Trolle Klitgård Andersen,
Statens Administration, forventer at robotterne overtager mellem 8.000 og
10.000 timers rutinearbejde fra de ansatte.
”Når vi indfører robotter, er det ikke ment som en spareøvelse, hvor vi
skal i gang med at afskedige medarbejdere. Robotterne overtager administrativt rutinearbejde, som medarbejderne ikke synes er spændende,
og når robotterne samtidig kan øge kvaliteten i dette arbejde, er det helt
naturligt at bruge dem i driften,” siger direktør Trolle Klitgård Andersen,
Statens Administration.
Hvis hver eneste sparet time i Statens Administration sættes til 400 kr.
i gennemsnit – leverer robotterne effektiviseringer for mellem 3,2 mio. kr.
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og 4 mio. kr. i 2018. Medarbejderne, som derved får fjernet rutinearbejdet,
kan så i stedet for bruge deres tid på at gå i bund med de fundne fejl og
løfte kvaliteten af den leverede ydelse.
”Vi vælger en proces ud og gennemgår den og finder ud af, hvilke dele
af den, der kan automatiseres. Vi gør det på områder, hvor vi udfører den
samme proces igen og igen. Vi kan så bruge robotten til at opnå stordriftsfordele i produktionen. Eksempelvis ved en månedsafslutning, hvor vi skal
afstemme posteringer mellem debitormodul og kreditormodul. Det er den
samme proces, vi gennemfører 220 gange om måneden i regnskabsdatabaser for de 160 institutioner. Robotterne overtager dette arbejde. Når
robotten så finder en fejl bliver medarbejderne gjort opmærksomme på
den,” siger Trolle Klitgård Andersen.
Udover at medarbejderne ikke synes at de opgaver er specielt interessante, kan robotterne gøre det hurtigere og i en højere kvalitet.

Vi glæder os til at se jer på
Kommunedagene den 5. – 7. marts
i Silkeborg, Nyborg og København.
Her giver vi blandt andet en status på
KOMBITs arbejde med monopolbruddet
og tager en snak om KOMBITs nye
strategi fra et kommuneperspektiv.
Læs hele programmet på
www.kombit.dk/kommunedage

Proof of Concept
Statens Administration udarbejdede et Proof of Concept for robotter i
2015. I 2017 indgik de et strategisk samarbejde med Statens IT om etablering af Center of Excellence.
Statens Administration vurderer, at der i alt er 150 processer, som helt
eller delvist kan automatiseres. Foreløbig er der automatiseret 14 processer. Der er med andre ord potentiale for mere.
En af erfaringerne fra pilotprojekterne i 2017 viste, at det en medarbejder
brugte 25 minutter på, kunne robotten udføre på fire minutter.
Statens Administration bruger UiPath som programmeringssprog til
RPA-robotterne. Det gør Københavns Kommune, Aarhus Kommune,
Nykredit og en række statslige organisationer i Sverige og Norge samt en
række andre store koncerner også. De har dannet en dansk erfaringsgruppe, hvor de deler viden og erfaringer på området.
”Det er på ingen måde omkostningstungt at indføre robotter. Det kan
være komplekst, men man skal ikke lade sig afskrække på forhånd af
omkostningerne. Vi er startet med rimeligt simple processer. Man skal definere sin proces, roller og governance, så organisationen har en ordentlig
styring ved indførslen af robotter i driften. Vi gør det, at vi finder en proces
og giver den en omgang Lean, inden vi automatiserer. Det giver ikke mening at sætte robotter til at automatisere en proces som ikke i forvejen er
effektiv,” siger Trolle Klitgård.

”

Statens Administration har ansat tre programmører til at udvikle
RPA-software.

Valutakurser
Et af de nye robotprojekter Statens Administration sætter i søen i første
kvartal 2018 er upload af valutakurser. Virksomheden uploader dagligt
valutakurser fra Nationalbanken og distribuerer dem til de 160 statsinstitutioner. Det koster en medarbejder 3½timer dagligt at løse den opgave
gennem Navision Stat. Det vil man nu automatisere så det fremover bliver
udført af en robot.
”Når en proces er velkendt og den repeteres et antal gange hver måned,
så er det efter min opfattelse velegnet til at blive overtaget af en robot.
I løbet af første kvartal sætter vi det i drift inden for valutakurser. Vi forventer at bruge under to arbejdsuger på at udvikle softwaren,” siger Trolle
Klitgård Andersen.
Statens Administration vurderer at omkring en tredjedel af alle opgaver
er administrative rutineopgaver og derfor er mulige at automatisere ved
hjælp af robotter.
‹‹‹

Når vi indfører robotter, er det ikke ment som en spareøvelse, hvor vi skal i gang med at afskedige medarbejdere. Robotterne overtager administrativt rutinearbejde, som medarbejderne
ikke synes er spændende, og når robotterne samtidig kan øge kvaliteten i dette arbejde, er det
helt naturligt at bruge dem i driften.
Trolle Klitgård Andersen, Statens Administration.

FAKTA

›››
Statens Administration er et administrativt servicecenter for statslige
institutioner og blev oprettet i 2011.
Virksomheden har 240 ansatte og
ligger i Hjørring. Der er 160 institutioner, der er kunder.
De udfører
– 55.000 månedlige lønudbetalinger
– 980.000 købsfakturaer
– 763.000 salgsfakturaer
– 122.000 rejseafregninger
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Er du også lidt på
tværs?
En stærk tværgående indsats er en forudsætning for
bedre borgerforløb og effektiviseringer. Men hvordan
skaber vi sammenhæng på tværs i kommunen?
Innovationsfællesskab
KMD lancerer et nyt innovationsfællesskab for kommuner, der vil være med til at finde veje til at styrke
den tværfaglige indsats.
Vil du være med?

KMD kan ikke skabe sammenhængen, men vi kan understøtte den. Vi kan hjælpe med
at sikre, at data flyder derhen, hvor der er brug for den. Derfor lancerer vi et innovationsfællesskab, hvor kommuner og KMD sammen finder de bedste veje til at understøtte tværfagligt samarbejde.
Hvis du er interesseret i at være med, så hører vi meget gerne fra dig på lsd@kmd.dk

/ Af Stig Andersen

n Robotics

Robotten skal klare
rutineopgaverne
Haderslev Kommune satser på, at robotsoftware kan overtage de gentagne rutineprægede tasteopgaver, så medarbejderne kan fokusere på de fagligt mere komplekse opgaver. Det tværkommunale samarbejde omkring automatisering skal
bidrage til at sætte kommunen i stand til selv at vedligeholde og videreudvikle løsningerne.

Uden for workshop-lokalet ved et trafikeret knudepunkt på Haderslev
Rådhus står en venligt smilende robot i hobbit-størrelse med en post-it
på maven, hvor der står ”Kig ind. Vi svarer gerne på spørgsmål”. Døren
til lokalet står åben, så alle, der kommer forbi, lige kan kigge inden for og
høre, hvad der er gang i.
Inde i lokalet arbejder folk fra kommunens it-afdeling og økonomiafdeling med at sætte sig ind i den indkøbte robotsoftware, og de har to
konsulenter fra leverandøren lige ved hånden, hvis der er brug for hjælp.
Robotten og den åbne dør er en meget lavpraktisk udmøntning af tilgangen til automatiseringsprojektet.
”Det er afgørende at have åbenhed om processen med at indføre automatiseringsløsninger, da der ellers nemt kan opstå myter om, hvilken
effekt det kan få for den enkelte medarbejders arbejdsopgaver,” fortæller
digitaliseringskonsulent Jette Skriver og fortsætter:
”Mange har været forbi, og holdningen er positiv. Robotten ses som en
mulighed for at lette noget af arbejdspresset for den enkelte medarbejder
ved at fjerne de gentagne rutineprægede opgaver. Dermed kan man få
mulighed for at fokusere mere på de opgaver, der kræver faglig fordybelse”.
Da valide og velstrukturerede data er en forudsætning for automatisering af arbejdsprocesserne, forventer man også, at projektet kan understøtte en kvalitetssikring i form af færre tastefejl.

Tværkommunalt samarbejde vigtigt
Haderslev kører automatiseringsprojektet i to trin. I første omgang vil
man centralisere og automatisere kontering af fakturaer fra kommunens
10
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største leverandør, og med den indvundne erfaring vil man gå videre til
næste step, der handler om at automatisere modtagelse af fakturaer for
udstedelse af lægeerklæringer og udbetalingen af dem.
Anden del af løsningen er inspireret af en løsning i Odense Kommune, som også er implementeret i Gladsaxe Kommune. Rent faktisk har
Haderslev allerede fået en kopi af Odenses løsning, og Haderslev vil i de
konkrete tilfælde vurdere, om man kopierer og modificerer kodningen, eller om det bedre kan betale sig at starte fra bunden. Haderslev og Odense
kommuner har forskellige økonomisystemer, hvilket i nogle tilfælde kan
gøre en ren copy-paste mindre oplagt. Det tværkommunale aspekt med
vidensdeling og deling af løsninger er et vigtigt element i projektet.
”Vi er blevet klædt godt på gennem KL’s projekt ”Automatisering af manuelle processer”, og det var også i den sammenhæng, jeg snakkede med
Jette Skibelund fra Odense, hvor vi blev enige om, at vi kunne få en kopi
af deres løsning og arbejde ud fra den. Vi har nu også sat gang i et mere
formaliseret samarbejde med Roskilde, Holstebro, Odense og Gladsaxe
om automatiseringsløsninger og håber på, at flere kommuner slutter sig
til,” fortæller Jette Skriver.
Det tværkommunale samarbejde tjener et andet formål, forklarer Jens
Gellert Møller, afdelingsleder i Økonomiafdelingen.
”Vores ambition er at kunne klare vedligehold og videreudviklingen af
automatiseringsløsningerne i huset. Det sikrer det nødvendige domænekendskab og mulighed for at stille de gode spørgsmål til de eksisterende
arbejdsgange. Og så giver det naturligvis en mulighed for at reducere
udgiften til eksterne konsulenter.”

”

FAKTA

Det er afgørende at have
åbenhed om processen
med at indføre automatiseringsløsninger, da der ellers nemt kan opstå myter
om, hvilken effekt det kan
få for den enkelte medarbejders arbejdsopgaver

Robotprojektet
- Haderslev Kommune
» To trin: I første omgang centralisering og
automatisering af konteringen af elektroniske fakturaer fra kommunens største leverandør. Næste
trin er automatisering af modtagelse af elektroniske fakturaer for udstedelse af lægeerklæringer
og udbetalingen af dem. (”Odense-løsningen”).
Haderslev Kommune anvender økonomisystemet
Prisme fra Fujitsu.
» Den anvendte RPA-software (Robotic Process
Automation) er Blue Prism. EY er konsulenter på
undervisning og udvikling af de første løsninger.
De første løsninger udvikles på et testsystem.

Jette Skriver, Haderslev Kommune

» Der er to medarbejdere fra It-afdelingen og to
fra Økonomiafdelingen i projektgruppen. De forventes efterfølgende at være med til at vedligeholde og videreudvikle løsningerne.

›››

”

Vores ambition er at kunne
klare vedligehold og videreudviklingen af automatiseringsløsningerne i huset.

» Ifølge planen tages første del af løsningen i brug
i ugerne 5 og 6. Anden del i ugerne 10 og 11.

Jens Gellert Møller, Haderslev Kommune

Tværorganisatorisk anvendelse
Det tværorganisatoriske er også en hjørnesten i projektet – og ifølge Jette Skriver også en af
udfordringerne.
”Automatiseringsløsningerne skal gerne kunne genanvendes på tværs af organisatoriske
enheder, og det kræver, at man tænker ud over sit eget serviceområde og også er parat til at
tage et frisk kig på de eksisterende arbejdsgange og se, om der – for eksempel inspireret af
andre kommuners arbejdsgange – med fordel kan ændres noget i forbindelse med automatiseringen.”
Hun understreger, at det er afgørende at foretage en detaljeret arbejdsgangsanalyse inklusive en kortlægning af de delprocesser, robotsoftwaren forventes at skulle tage sig af, inden
man begynder selve implementeringen. Ud over at analysen er et redskab til at udfordre
eksisterende arbejdsgange, er den også et vigtigt redskab for de eksterne konsulenter, der
skal udvikle de første løsninger.

Succesen skal inspirere
Indtil videre har responsen internt været positiv, men ifølge Jens Gellert Møller udestår arbejdet med at skalere løsningerne i organisationen.
”Scopet for det igangværende projekt er at skabe en succes med et meget konkret eksempel på, hvad en automatiseringsløsning kan bruges til og så derefter gå ud i organisationen
og bruge den som inspiration til andre anvendelsesområder.”
Ifølge planen skal den første del af løsningen gå live i løbet af ugerne 5 og 6. Anden del
forventes at blive taget i brug i løbet af ugerne 10 og 11.
”Indtil videre holder vi planen og er ikke rendt ind i showstoppere, så jeg er meget optimistisk i forhold til det videre forløb,” siger Jette Skriver.
‹‹‹
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Robotterne sikrer
kernevelfærden
Robotter er ikke svaret på alt. Men de er vigtige brikker til at sikre kernevelfærden, siger digitaliserings- og innovationschef
Cecile Christensen, Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning, som har kontakten
til borgerne i Københavns Kommune, har igangsat fire robotprojekter
inden for forskellige områder. Mest ambitiøst er inden for betalings- og
kontrolenheden, hvor forvaltningen vil starte et helt program for robotics.
For betalings- og kontrolenheden har det vist sig, der er flest standardiserede opgaver og mest data. Her fortæller digitaliserings- og innovationschef Cecile Christensen, at forvaltningen vil igangsætte et helt program,
”så vi kan automatisere processerne ved hjælp af robotter på en helt
anden måde end vi gør det nu.”
”Et af projekterne går ud på at finde borgere, som snyder med boligsikring.
Det vil sige, de får udbetalt boligsikring på et forkert grundlag. Robotten
dykker ned i seks forskellige fagsystemer, og sammenstiller informationerne til sagsbehandlerne. Sådan gør vi i dag, og det har vi gjort et stykke
tid”.
”Men vi vil gerne gå skridtet videre og lægge Machine Learning oven på,
så en algoritme kan kigge ned i data og finde mønstre, om noget optræder
gentagne gange, som sagsbehandlerne ikke er opmærksomme på. Vi vil
gerne fange mønstre på hele sagsbehandlingsområdet frem for de nålestik for enkelte hændelser som vi laver nu. Vi er ved at undersøge potentialet for Machine Learning på dette område,” siger Cecile Christensen.
I næste fase skal Forvaltningen komme med en række konkrete cases,
som kan blive til en business case.
”Forvaltningen tester en Machine Learning algoritme. Den tjekker Digital
Post, som kommer ind fra borgerne. Algoritmen kigger ned i de mails
der kommer, filtrerer dem og sender dem videre til den rette medarbejder. Hvis det eksempelvis er en klage fra en borger over en P-bøde, laver
automatiseringssoftwaren et udkast til et svar til sagsbehandleren,” siger
Cecile Christensen.
Den algoritme er også relevant på området for boligsikring.

”

For betalings- og
kontrolenheden
har det vist sig, der
er flest standardiserede opgaver og
mest data.
Cecile Christensen,
Københavns Kommune
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Robotterne hjælper til
Når digitaliseringschefen fortæller, at robotterne sikrer kernevelfærden,
hænger det også sammen med, at Københavns Kommune netto får 1000
nye indbyggere hver måned. Derfor er digitaliseringsenheden heller ikke
blevet mødt af protester fra medarbejderne om at sætte robotter ind til
automatisering af opgaver, da medarbejderne i forvaltningen får et stadigt
stigende antal henvendelser fra borgere måned efter måned. Medarbejderne kan godt se en fordel i, at robotterne overtager noget af rutinearbejdet, så sagsbehandlerne får flyttet rutineopgaverne væk fra skrivebordet
og kan koncentrere sig om de mere faglige opgaver.
”Med robotter løfter vi rutineopgaver væk fra medarbejderne. Det gør vi
uden at skulle afskedige medarbejdere. Omvendt sker der også en rationalisering af sagsbehandlingen med robotterne, da vi som forvaltning kan
løse flere opgaver uden at tilføre flere ressourcer. Men der sker også en
forskydning af opgaverne. Ved robotarbejde skal opgaven være ensartet,
processen skal være standardiseret og udfaldet skal være A, B eller C.
Hvis udfaldet ikke kan standardiseres, men påvirkes af, at det er noget,
der er sket i et skudår eller handler om børn fra første ægteskab, er det
ikke robotarbejde,” siger Cecile Christensen.

Magtbalancen er ændret
En anden interessant pointe ved anvendelsen af robotter er, at efterspørgslen kommer fra forretningen. Det er ikke it-afdelingen eller it-leverandørerne, der lancerer nye robotprojekter. Derimod ringer konsulenter hyppigt for at gøre deres hoser grønne inden for Machine Learning
projekter.
”Hvis vi gerne vil ændre en proces, der forudsætter en ændring i et
legacysystem, kan det forekomme meget besværligt og meget dyrt for os.
Her åbner softwarerobotter et nyt perspektiv, fordi de kan lægges oven på
legacysystemet uden at skulle ændre i det. Det giver en anden tidshorisont og er langt billigere. Det giver nye muligheder for kunderne,” siger
Cecile Christensen.
Hun har nu oprettet en taskforce, der kan opspore nye datadrevne
forretningsmuligheder inden for dagsbehandlingsområderne. Taskforcen
arbejder sammen med Koncern IT, som har den nødvendige viden om de
muligheder teknologien giver.

Huslejeklager
Huslejenævnet tager sig af klager fra lejere over huslejer. Når nævnet har
truffet en afgørelse skal der ske en indberetning til staten. Den indberetning sker på en webformular. Indberetningerne bliver i dag tastet ind
manuelt. Forvaltningen har lavet en softwarerobot, som automatisk fører
oplysningerne fra fagsystemerne og over i statens webformularer. Der er i
alt 2500 afgørelser om året.
Forvaltningen driver også et callcenter, der får 2 mio. kald om året. Her
arbejdes med en chatbot til at overtage nogle af samtalerne til callcenteret. Chatbotten skal oversætte samtalen fra tale til tekst og levere et svar
på skrift.
”Vi er i gang med at kortlægge og optimere kommunens processer. Vi
gør det sammen med medarbejderne. Vi er blevet mødt med begejstring
og optimisme af medarbejderne, fordi de kan godt se fordelene ved dette
arbejde,” siger Cecile Christensen.
Hun siger forvaltningen gerne vil ”fylde mere op” med softwarerobotter. ”Vores projekter er hver for sig for små. Men samlet set kan vi se en
fornuftig business ved at udbrede robotter i organisationen. En licens
kan bruges 24-7 hele året. Så snart vi får volumen nok, kan vi også få en
økonomisk effekt.” 					
‹‹‹

Vær
på den
sikre side
Book din screening
og kursus nu på:
dnvgl.dk/gdpr

ER DU SIKKER?
25. maj 2018 træder EU’s nye databeskyttelsesforordning, GDPR i
kraft. Den stiller langt større krav til behandling og beskyttelse af
persondata end tidligere, også i kommunerne. Er du sikker på, at
din organisation er gearet til GDPR?
Hos DNV GL gør vi dig og dine medarbejdere
klar til GDPR.
Du kan vælge at få en screening. Den identificerer de vigtigste
indsatsområder i forhold til den nye forordning og giver dig en
rapport, der kan anvendes som afsæt for en udførlig handleplan.

Du har også mulighed for at få opdateret organisationens kompetencer og tilmelde dig vores
kursus i ISO 27001. Det giver dig styr på alle
relevante processer inden informationssikkerhed
og vil være et vitalt redskab for alle, der kommer
til at arbejde med forordningen.

Læs mere om kurset og tilmeld dig her: www.dnvgl.dk/gdpr

SAFER, SMARTER, GREENER

/ Af Stig Andersen

n Digitalisering

Fjernprint på
Serviceplatformen
åbner markedet op
De første erfaringer med anvendelsen af Serviceplatformens fjernprintmodul er positive.
Samtidig åbner modulet markedet op for nye leverandører og nye løsninger.
Serviceplatformens fjernprintmodul har nu være tilgængeligt siden juli
2017, og omkring 82 kommuner har foreløbigt valgt at blive koblet på. Den
nye BBR-løsning er den første, der benytter modulet, og ifølge chefkonsulent Iver Winther, KOMBIT, har de første erfaringer været positive.
”På nuværende tidspunkt har to leverandører, Strålfors og Edora, etableret en snitflade mod Serviceplatformens fjernprintmodul, og det har kørt
rigtig godt,” fortæller han.
KMD har efterfølgende oplyst, at de vil koble sig på Serviceplatformens
fjernprintservice medio 2018.
Horsens er en af de kommuner, der har taget løsningen i brug, og projektleder Mads Lund Torslev kan tilslutte sig vurderingen fra KOMBIT.
”Løsningen har fungeret fint, og det var en relativt lille opgave at få lavet
den nødvendige opsætning. KOMBIT’s drejebog var en god hjælp, og da
det meste kører i skyen, skulle vi ikke lave de store ændringer i vores eget
miljø.”
Hvis han skal pege på nogle udfordringer, var det mere på det rent organisatoriske plan.
”Der skete jo nogle ændringer i rækkefølgen af monopolbrudsprojekterne, og det betød, at vi med forholdsvis kort varsel skulle lave nogle
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ændringer i vores bemanding,” fortæller Mads Lund Torslev, der studsede
over, at der i første omgang kun var én fjernprintleverandør, der understøttede det nye modul.
”Det skurrede lidt i vores ører, at der i et monopolbrudsprojekt kun var én
leverandør, man kunne vælge, så det var fint, at man også fik WFP-løsningen fra Edora med,” siger han.

Fremmer markedsdynamikken
Fra leverandørsiden kan Edoras direktør, Mads Hedegaard, fortælle, at det
var et forholdsvist overkommeligt projekt at koble sig på det nye modul.
”OIO REST-snitfladen har jo været en offentlig standard i noget tid, så vi
havde den mere eller mindre på lager. Firkantet sagt skulle vi blot vende
’pegepinden’ mod Serviceplatformen, og så kørte det.”
Han er ikke i tvivl om, at løsningen vil være god både for leverandører og
kunder.
”Det fremmer dynamikken på markedet, at der ikke ligger tekniske
handelsbarrierer i vejen for frit at vælge fjernprintleverandør. Det kan godt
være, at leverandørerne på kort sigt mister noget indtjening, men mon
ikke man finder ud af at blive kompenseret på anden måde,” siger han.

”

På nuværende tidspunkt har to leverandører,
Strålfors og Edora, etableret en snitflade mod
Serviceplatformens fjernprintmodul, og det har
kørt rigtig godt.
Iver Winther, KOMBIT

Muligt at konsolidere

Jonathan Jørgensen, direktør i Kube Data, der har flere løsninger kørende
i kommunerne, blandt andet til udsendelse af meddelelser ved pas- og
kørekortudløb, kan bekræfte, at det nye fjernprintmodul på Serviceplatformen giver flere fordele, som vil gøre det nemmere også for mindre
virksomheder at komme ind på markedet.

Fjernprint via
Serviceplatformen

›››

Nye spændende løsninger

”Som leverandør slipper vi for at skulle forholde os til mange forskellige
aftaleforhold mellem en kommune og dens printleverandør, hvilket simplificerer hele processen betragteligt,” siger han og fortsætter:
”Med den nye mulighed går jeg blot ind på Serviceplatformen, tilføjer
kommunen, som modtager en meddelelse, kommunen returnerer et OK til
aftalen, og så er vi sluttet til alle tjenesterne på Serviceplatformen. Ud over
den meget simple proces, er løsningen også meget priseffektiv.”
Et andet eksempel på en leverandør, der benytter fjernprintmodulet
på Serviceplatformen til løsninger på det kommunale marked, er Dania
software. Firmaet er i gang med at implementere en løsning i Aabenraa
Kommune, så man direkte fra Microsoft Word kan sende en meddelelse til
Serviceplatformens fjernprintmodul og dermed ikke længere skal afholde
udgiften til KMD’s Doc2Mail fjernprintløsning.
Den positive udvikling omkring den nye løsning glæder Iver Winther,
chefkonsulent i KOMBIT.
”Vi kan konstatere, at mange leverandører af fagsystemer er glade for,
at de kun skal lave én snitflade i forhold til fjernprint i stedet for at skulle
leve op til mange forskellige krav fra kommunerne. Og så er det jo en stor
tilfredsstillelse at konstatere, at det ikke kun er KOMBIT, der anvender
den nye mulighed, men at andre kan bruge den til at udvikle spændende
løsninger ude i kommunerne.
‹‹‹

FAKTA

Ifølge beregninger fra KOMBIT er der en direkte økonomisk gevinst for
kommunerne over de næste 10 år på omkring 28 mio. kroner. Dette er dog
kun beregnet ud fra de fire systemer, der lige nu er tilgængelige på Serviceplatformen – BBR, Kommunernes Ydelsessystem (KY), Kommunernes
Sygedagpengesystem (KSD) og Ejendomsstamregistret – og KOMBIT forventer endnu større besparelser, efterhånden som nye systemer kommer
på. Besparelsen opstår ved, at forespørgsel på borgerens tilmeldingsstatus og afsendelse af en digital postmeddelelse nu kan foregå på Serviceplatformen, hvor det tidligere var tjenester, man betalte en fjernprintleverandør for at udføre.
Hvor stor en gevinst, den enkelte kommune kan høste kommer blandt
andet an på volumen og kommunens eksisterende it-landskab.
Eksempelvis vil en kommune som Horsens ikke kunne høste en gevinst
på meddelelser fra deres ESDH-system SBSYS, da der ikke er en klikpris
på meddelelser sendt via integrationsplatformen SBSIP. Dertil kommer, at
det nye fjernprintmodul lige nu mangler en funktionalitet, som er væsentlig for Horsens.
”Hvis en borger besvarer en meddelelse, der er sendt ud via SBSIP, ryger
svaret direkte ind på sagen, og det er ikke muligt med det aktuelle setup
på Serviceplatformen. Men hvis det på et tidspunkt kan køre på samme
måde på Serviceplatformen, er der ingen hellige køer – så vil vi sigte efter
at konsolidere så meget som muligt af vores forsendelse,” siger Mads
Lund Torslev og tilføjer, at der netop i den renere og mere fleksible systemarkitektur på Serviceplatformen helt generelt ligger rigtig gode muligheder for at konsolidere en kommunes it-løsninger og derigennem høste en
økonomisk gevinst. Han forudser også en gevinst hos leverandørerne.
”Det bør kunne give en besparelse i form af reducerede integrationsomkostninger, at leverandørerne kun skal forholde sig til én broker,” siger
han.

» Serviceplatformen udstiller en service, som understøtter:
	◦Forespørgsel på tilmeldingsstatus (til Digital Post) for at
afgøre, om der skal sendes digital post eller fysisk brev via
kommunens fjernprintleverandør
◦	 Ændring i tilmeldingsstatus via Beskedfordeler
◦	 Afsendelse af enkelte meddelelser, direkte eller batch (masseafsendelse)
Status og kvitteringer via Beskedfordeler
» Kommunens fjernprintleverandør skal oprette Serviceplatformen som afsendersystem. Kommunikationen foregår via
Digitaliseringsstyrelsens OIO REST-baserede snitflade.

”

Løsningen har fungeret fint, og det var en relativt
lille opgave at få lavet den nødvendige opsætning. KOMBIT’s drejebog var en god hjælp, og
da det meste kører i skyen, skulle vi ikke lave de
store ændringer i vores eget miljø.
Mads Lund Torslev, Horsens Kommune

» Den direkte besparelse for kommunerne opstår ved, at fjernprintleverandørerne ikke længere står for og skal have betaling
for opslag i tilmeldingslisten og afsendelse af beskeden til
digital post.
» Fjernprint via Serviceplatformen øger konkurrencen på levering
af printservices, fordi valget af printleverandør er frit mellem
de leverandører, der er tilkoblet Serviceplatformen.
» Yderligere info på kombit.dk.
Kilde: Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen.

KMD har efterfølgende oplyst, at de vil koble sig på
Serviceplatformens fjernprintservice medio 2018.
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KMD udvikler snitflade til
fjernprint på Serviceplatformen
KMD har besluttet at udvikle en OIO REST-snitflade til Serviceplatformens fjernprintløsning og
forventer at være klar medio 2018.
Horsens er en af de mange kommuner, der
benytter KMD’s fjernprintløsning, men har til
udsendelse af BBR-meddelelser nu skiftet
til Edoras WFP-løsning, der benytter det nye
fjernprintmodul på Serviceplatformen.
”Da fjernprint på Serviceplatformen, i første
omgang til udsendelse af BBR-meddelelser,
blev fremrykket, henvendte vi os til KMD for at
høre, hvad deres planer var. Da de ikke kunne
give os en klar melding om, at de ville lave en
snitflade til Serviceplatformen, begyndte vi at
kigge os om efter alternativer,” fortæller Mads
Lund Torslev, projektleder i Horsens Kommune.
KMD har i en længere periode været i dialog
med KOMBIT om mulige løsninger i forhold til
Serviceplatformens fjernprintmodul.
”Det har hele tiden været vores ønske, at
vores kunder kunne benytte en snitflade til
Serviceplatformens fjernprintløsning. KMD’s
fjernprintløsning har været brugt flittigt i det
kommunale marked, og det var vores
ambition, at den også på den eksisterende
snitflade kunne benyttes som fjernprintløsning,” fortæller Christian Staalby, salgsdirektør i Charlie Tango, som er en del af KMDkoncernen.

Kundeønske om OIO REST
En af de muligheder, der har været på bordet,
var en konvertering mellem Digitaliseringsstyrelsens OIO REST-protokol og KMD’s
fjernprintløsning udviklet i KOMBIT-regi. Den
idé blev dog droppet til fordel for en egentlig
OIO REST-snitflade.

”Vi har været i dialog med en betydelig del
af vores kunder, og vi oplever et stigende ønske om, at KMD udvikler en snitflade til
Serviceplatformen, der baserer sig på OIO
REST. Det ønske har vi valgt at efterkomme,
og vi er derfor godt i gang med at udvikle
snitfladen til Serviceplatformens fjernprintløsning,” siger Christian Staalby, der forventer, at
snitfladen er klar medio 2018.
For Horsens er løbet dog kørt, fortæller Mads
Lund Torslev.
”Både med hensyn til økonomi og systemarkitektur er vi godt tilfredse med vores valg af
løsning, som nu har kørt fint siden juni 2017.
Indtil videre anvender vi dog KMD’s fjernprintløsning på nogle af vores egne løsninger.”
‹‹‹

”

Det har hele tiden været vores
ønske, at vores kunder kunne
benytte en snitflade til Serviceplatformens fjernprintløsning. KMD’s fjernprintløsning
har været brugt flittigt i det
kommunale marked, og det var
vores ambition, at den også
på den eksisterende snitflade
kunne benyttes som fjernprintløsning.
Christian Staalby, salgsdirektør i Charlie Tango,
som er en del af KMD-koncernen.
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NY UDDANNELSE
OM UDBUD AF
IT-YDELSER

It

udbud

Offentlige it-udbud forløber ikke altid, som hverken ordregiver eller
leverandør har til hensigt.
Lær at identificere og håndtere udfordringer og faldgruber ved planlægning og gennemførelse af it-udbud.
Med vores nye uddannelse tilegner du dig over fire moduler ny viden
og værdifulde værktøjer, der hjælper dig med at forberede og gennemføre det optimale it-udbud, der bedst sikrer dine formål med udbuddet.
Læs mere på www.bechbruun.com/ITU
Uddannelsen er for dig, der arbejder med udbud af it-ydelser som ordregiver
i det offentlige, herunder dig, der former og formulerer udbudsmaterialet.

n Monopolbrud, Støttesystemer og innovation

TEMA

/ Af Flemming Kjærsdam

Monopolbrud, Støttesystemer og innovation

Temaet denne gang er Monopolbrud, Støttesystemer og innovation. Alt sammen aktuelle og væsentlige problemstillinger for kommunerne. Retningen for kommunerne bliver mere og mere tydelig og der er målbare resultater af digitaliseringen.
Et andet og ligeså bemærkelsesværdigt resultat er etableringen af en fælleskommunal infrastruktur, der er et digitalt
fundament for kommunerne, som bygger på den fælleskommunale rammearkitektur. Heri indgår Serviceplatformen og
de otte Støttesystemer. Kit-Magasinet har taget temperaturen på de store trends på det kommunale it-marked.

Stadsdirektør Niels Højberg, Aarhus Kommune:

”Kommunerne har
brug for KOMBIT,
og KOMBIT har brug
for kommunerne”
Kommunerne har brug for KOMBIT og KOMBIT har brug
for kommunerne. Det siger stadsdirektør Niels Højberg,
Aarhus Kommune.
Den rolle, som KOMBIT har spillet de seneste ni år på det kommunale
it-marked, med øget konkurrence på markedet og monopolbrud på de
eksisterende fagsystemer, mener Stadsdirektør Niels Højberg, Aarhus
Kommune, der er al mulig grund til at kommunerne bakker op om. Kommunerne vil kun nå i mål med dette, hvis de erkender nødvendigheden af,
at der findes en fælleskommunal hjælper til at udbrede standarder og øge
samarbejdet på tværs af kommuner om digitaliseringen.
Niels Højberg er en af landets mest erfarne topdirektører og har stået
i spidsen for moderniseringen af Aarhus Kommune med innovation og
digitalisering. Han har siden november 2014 siddet i KOMBITs porteføljestyringsgruppe og bakker op om KOMBITs nye strategi ”Fundament for
Fremtiden 2018-2022”.
Netop samarbejdet mellem kommuner om digitalisering kan give forretningen i kommunerne et skub. Det er præcis her, samarbejdet mellem
kommuner og KOMBIT kan skabe nye resultater for kommunerne.
KOMBIT har for nyligt fremlagt ”Fundament for Fremtiden – strategi
2018-2022”. I den nye strategi hedder det blandt andet at ”videreudvikling
af de store fælleskommunale løsninger og gennemførslen af det igangværende monopolbrud for at øge sammenhængen på tværs af disse løsninger”. Udover disse to målsætninger er der et tredje ben i strategien om
innovation. Niels Højberg lægger ikke skjul på, at tankesættet i KOMBITs
strategi flugter med de tanker Aarhus Kommune gør sig om digitalisering
og innovation.
”KOMBIT får brug for alle 98 kommuners opbakning til den rolle, hvor de
er med til at facilitere nye fælleskommunale løsninger og udbredelse af
standarder. Men alle 98 kommuner får også brug for KOMBIT til at sikre
standarder og til gennemførslen af monopolbruddet. Det er en meget
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”

Vi har på de knapt fire år fået opbygget et netværk med digital
tilgang til den enkelte medarbejder på tværs af kommunerne. Der
ligger en ret stor videns- og læringsmæssig erfaring om digitalisering i dette netværk. Når der skal udbredes en fælles løsning
på skoleområdet som AULA, der sættes i drift i 2019, kunne man
bruge dette netværk i forbindelse med udrulningen. Det er en nedefra-og-op forretningsmodel. Vi er i gang med at afsøge mulighederne sammen med KOMBIT.
Niels Højberg, Aarhus Kommune

Kommunalt fællesskab
Niels Højberg ser det kommunale fællesskab
som vejen frem for digitaliseringen i kommunerne. Det kommunale samarbejde bygger
på en model som han kalder ”nedefra og op”.
Det er den rigtige vej frem. Den model står i
modsætning til de nationale it-systemer som
typisk bygger på ”top-down” løsninger, der
ofte har vist sig ikke at være svært at implementere effektivt.
Kit-Magasinet: Men bliver KOMBIT så
ikke bare nyt KMD?
Niels Højberg: «KOMBIT er ikke et nyt monopol. De producerer jo ikke løsningerne. De er
i dialog med de private leverandører, der skal
levere løsningerne og de faciliterer udbuddene. De kan aldrig blive et monopol. De er en
fælles hjælper, der skal etablere det kommunale fællesskab. Det er meningen med at gå
fra KMD til KOMBIT.”
”Kommunernes erfaringer med at have et
firma til at drive det hele er ikke særligt gode.
Omvendt giver det god mening, at KOMBIT på
kommunernes vegne efterspørger løsninger
for at fremme standarder, og så ellers lade
kommunerne selv lave en lokal tilpasning
og investere i det, der passer til den enkelte
kommune. Kommunerne lader KOMBIT være
driveren i at efterspørge fælleskommunale
løsninger, der bruger standarder. KOMBIT er
efter min opfattelse i en rigtig god position, da
de er i tæt dialog med hovedleverandørerne på
markedet og er ved at komme ind under huden
på kommunerne med monopolbruddet. De
befinder sig i en rigtig god position for at få det
til at ske,” siger Niels Højberg,

Innovation
Aarhus Kommune har omkring 70 ansatte som
arbejder med innovation på forskellige områder. (faktaboks red.)

”Der er på mange måder god overensstemmelse mellem det KOMBIT tænker og
den måde vi tænker innovation på i Århus
Kommune. At turde tænke innovation ind,
så digitalisering giver et skub til forretningen
i den kommunale verden. Den vinkel er god
frem for bare at realisere de projekter, som alle
kender. KOMBITs strategi er god for kommunerne. Jeg går ind for at være med til at bakke
op om de fælleskommunale løsninger,” siger
Niels Højberg.
Niels Højberg tror på ”nedefra-og-op” kan
give værdifulde bidrag til den kommunale
opgaveløsning. Løsninger, der er vokset op
i kommunernes egen baghave frem for, der
bliver presset løsninger ned over kommunerne
ovenfra, men de kommunale løsninger skal
ske med respekt for nationale standarder. Det
er også en god måde at bevare kompetencer
på i kommunerne til at levere den kæmpestore digitale omstilling, som kommunerne skal
igennem de kommende år.
19 midtjyske kommuner åbnede den 3.
marts 2014 et nyt fælles call-center. Den
Digitale Hotline er et call-center, der kan guide
borgerne igennem digital selvbetjening og
blandt andet få oprettet en digital postkasse.
I dag har den Digitale Hotline 42 kommuner
og to regioner – Region Midtjylland og Region
Nordjylland – som medlemmer.
Niels Højberg siger, at der er så mange
positive erfaringer i dette fællesskab, at
kommunerne har haft en dialog med KOMBIT
om eventuelt at bruge disse erfaringer, når de
fælleskommunale løsninger skal bredes ud i
kommunerne.
”Vi har på de knapt fire år fået opbygget et
netværk med digital tilgang til den enkelte
medarbejder på tværs af kommunerne. Der
ligger en ret stor videns- og læringsmæssig
erfaring om digitalisering i dette netværk. Når
der skal udbredes en fælles løsning på skoleområdet som AULA, der sættes i drift i 2019,
kunne man bruge dette netværk i forbindelse
med udrulningen. Det er en nedefra-og-op

forretningsmodel. Vi er i gang med at afsøge
mulighederne sammen med KOMBIT,” siger
Niels Højberg.
KOMBIT synes det er en god udvikling, fordi
skoleløsningen vil blive koblet direkte på driften. Kommunerne synes det er en god idé for
at kunne beholde kompetencerne i kommunerne.
‹‹‹

FAKTA
Aarhus Kommune har omkring 70 ansatte
i tre selvstændige innovationscentre, der
alle har til huse det samme sted i byens
nye bibliotek, DOKK1.
Det ene af de tre centre er en afdealing
i Kultur- og Borgerservice, der for 2/3
vedkommende er finansieret af eksterne
midler. De udvikler ting på kanten af den
kommunale kerneforretning.
Det andet center er et center som arbejder med innovative løsninger til den
kommunale kerneopgave. De er med til at
formidle den pulje, som byrådet har afsat
til innovation.
Det tredje center er et velfærdsteknologisk eXperimentarium (DOKKX), hvor
borgerne kan komme direkte ind og spørge om løsninger på sundhed og omsorg
og prøve nye teknologier af. Ifølge stadsdirektør Niels Højberg, Aarhus Kommune
arbejder man med offentlig innovation
med en åben dør over mod digitalisering.

›››

vigtig rolle KOMBIT har. Uden opbakning til
KOMBIT vil kommunerne kunne ende med
ikke at løfte i fællesskab,” siger Niels Højberg.
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Monopolbruddet går
hånd i hånd med
innovation
Monopolbruddet kører på fuld kraft i landets kommuner. KOMBITs adm. dir. Thomas Rysgaard Christiansen anslår, at
monopolbruddet nu er inde i en afsluttende fase. Nu handler det om fremtiden og om nye samarbejdsformer på tværs af
kommunerne og det offentlige som helhed. Monopolbruddet er fundamentet og skal gå hånd i hånd med innovation og
modning af ny teknologi.

Monopolbruddet er et kolossalt stort teknologisk og organisatorisk projekt, hvor 17 gamle legacysystemer bliver udskiftet i de kommende år og
erstattet af nye, mere fleksible systemer med åbne interfaces, så data kan
hentes og genbruges til gavn for borgere og virksomheder i den enkelte
kommune – uden ekstra gebyrer til leverandørerne.
”Når kontrakterne på de gamle KMD-systemer er opsagt, så er monopolbruddet en realitet. I øjeblikket er det jo stadig de gamle monopolløsninger
der understøtter kommunerne, og det gør de naturligvis kun frem til vi får
implementeret de nye løsninger, som jo allerede påbegyndes i år i form
af Støttesystemerne og SAPA. Men husk på at der er tale om en løbende
indfasning af de nye systemer, da de skal sættes sikkert i drift i alle 98
kommuner. Så omkring 2020 eller 2021, skulle vi gerne have opsagt alle
kontrakter på KMD’s gamle monopolløsninger,” siger adm. dir. Thomas
Rysgaard Christiansen, KOMBIT.
Da KOMBIT blev stiftet i 2008 i forbindelse med salget af det tidligere
kommunalt ejede KMD – skete det med den ene dagsorden: Bryd KMD’s
monopol og sikre kommunerne en forsyningsgaranti imens det pågår.
»Nu er det tid for at tænke nyt. Vi har brugt lang tid på at bryde ét
monopol. Det ville være sørgeligt, hvis vi så skal bruge lige så lang tid på
at bryde et nyt. Derfor skal vi være enige om, hvordan vi indkøber ny teknologi til gavn for kommunerne, borgerne og virksomhederne. Borgerne
skal ikke opleve, at nogle kommuner stikker af fra de andre, eller at der er
kommuner, som ikke har råd til at investere i nye løsninger og ny teknologi.
KOMBITs opgave er at sikre digitaliseringen i hele landet – i alle landets
kommuner. Vi kan vælge centrale teknologier, modne dem, bruge standarder og sikre udbredelsen af nye teknologier – gerne dem der allerede
er modnet. Også her vil vi få stor gavn af at favne én samlet sektor, men
fremtiden åbner måske også op for at klynger af kommuner, i samarbejde
med KOMBIT, kan løbe forrest og derefter med mulighed for at udbrede til
alle, « siger KOMBIT-direktøren.

Ny strategi
I Strategi 2018-2022 ’Fundament for Fremtiden’ udstikker KOMBIT retningen for deres virke de kommende fem år. Strategien har tre fokusområder. Det er videreudviklingen af de store fælleskommunale løsninger og
gennemførslen af monopolbruddet. Det er arbejdet med at øge sammenhængen på tværs af disse løsninger og kommunernes øvrige it-investeringer. Og endelig handler det om innovation. Nye innovative tilgange til
ny teknologi, som skaber en fælles kommunal udviklingskraft og giver
den enkelte kommune nye muligheder. Sådan hedder det i strategiens
indledning.
”Jeg bliver en lille smule ked af, hvis vi isolerer diskussionen om innovation. Innovation skal bygge oven på dét, vi allerede har gjort. Både

monopolbruddet og de andre systemer som ikke er en del af monopolbruddet, FLIS, Byg og Miljø og Aula etc. De systemer skal også have en
synlig gevinst ud af, at vi arbejder med innovation. Så innovation handler
både om at understøtte den eksisterende forretning og over tid understøtte nye kommunale forretningsområder. Vi kan facilitere, styre processer
og leverandørstyre projekter, som skal kunne skaleres op til alle landets
kommuner. Hvis kommunerne f.eks. ønsker at bruge selvkørende biler,
giver det så mening at hver kommune tester det. Eller giver det mest mening, hvis KOMBIT gør fodarbejdet på vegne af 98 kommuner. Det samme
gælder for cloud eller ved brug af standarder. Så innovation har to dimensioner. Den ene er at understøtte den eksisterende forretning. Den anden
er om vi gennem det kommunale fællesskab kan brede det ud på andre
velfærdsområder, så vi får et nogenlunde ensartet niveau for digitalisering
i kommunerne,” siger Thomas Rysgaard Christiansen.

Bedre offentligt samarbejde
En præmis for at lykkes er, at hele den offentlige sektor arbejder bedre
sammen. I Rambølls rapport ”IT i Praksis i 2016” hedder det, ”56 pct. af
borgerne har behov for yderligere kontakt til andre myndigheder eller
andre afdelinger for at løse opgaven”. Borgerne kan i over halvdelen af
tilfældene ikke løse deres opgave ved at besøge en myndighed.
Thomas Rysgaard Christiansen: ”Det er fuldstændig korrekt. Men det
rejser to problemstillinger. Den ene er, om vi har sammenhængen i systemer der kan understøtte borgerens behov – samarbejder stat, regioner og
kommunerne godt nok? Er de nuværende arbejdsgange for langsommelige og usmidige? Jeg tænker at svaret desværre er ja – det samarbejde
skal op i et helt, helt andet gear, hvor smidighed i forhold til borgere og
virksomheder skal være det absolutte centrum. Jeg tror faktisk at mange
borgere allerede i dag har en forventning om at det offentlige bruger
deres data med henblik på at optimere deres liv mest muligt. Den anden
udfordring er, om borgeren giver det offentlige tilladelse til samkøring af
deres data til gavn for dem selv. Så det er ikke kun et spørgsmål, om vi
systemmæssigt kan skabe sammenhæng. Vi skal også have samtykke fra
borgeren om adgang til data. Netop dette fokus bliver yderligere relevant,
når nu den nye Databeskyttelsesforordning fra EU træder i kraft den 25.
maj 2018.”

Omkostninger
Kit-Magasinet: Når KOMBIT tænker innovation ind i deres nye
strategi – kræver det så frisk kapital fra kommunerne?
Thomas Rysgaard Christiansen: ”Nej, det gør det ikke. Grundprincippet for
KOMBIT er at vi skal hvile i os selv. En krone ud kræver en krone ind. Vi er
omkostningsdrevet. Vi sætter ikke priserne. Vi fordeler omkostninger ud
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blandt de kommuner, der er med i løsningerne. Så vi skal på visse områder
gentænke vores forretningsmodel.”
”Det er jo ikke nødvendigvis sådan, at vi fremover kun faciliterer indkøb af
systemer. Det kan være vi også skal lave andre ting. Det kunne være test
af en standard, det kunne være et testforløb på vegne af kommunerne.
Men det korte af det lange er, at vi skal finde en model for, hvordan vi får
finansieret de aktiviteter, som vi gør fælles. Det er en af de dialoger, vi skal
have med kommuner, stat og forskningsinstitutioner, der alle har interesse i at skabe større sammenhæng på tværs. Vi skal have finansieret nye
tiltag. Vi skal finde ud af, hvad vi skal gøre sammen og hvad vi gør hver for
sig. For eksempel har vi i dag fem komponenter til udbetaling og seks til
opkrævning. Det er besværligt for os at bruge en komponent der ligger hos
Skat - så i dag er det desværre lettere at bygge en selv. Derfor tænker vi nu
i komponenter med åbne interfaces, der betyder, at de kan benyttes af alle
offentlige aktører. ”.

Thomas Rysgaard Christiansen, KOMBIT

FAKTA

›››

”

Så innovation handler både om at understøtte den eksisterende forretning
og over tid understøtte nye kommunale forretningsområder.

Kit-Magasinet: Hvad er det for en rolle KOMBIT skal have?
Thomas Rysgaard Christiansen: ”Vi har en faciliterende rolle ikke en
leverende rolle. Vi kan godt kalde det for en slags Corporate IT – på de ting
vi gør sammen. Men hvis der er andre services, som kommunerne har
behov for lokalt, så kan de jo fint gøre det hver for sig. Husk på at vi understøtter med fundamenter og standarder, så kommunerne netop er frie til
at agere - og måske vigtigst af alt at kunne få frihed til at tilvælge lokalt”
Kit-Magasinet: Hvad med de kommunale fællesskaber?
Thomas Rysgaard Christiansen: ”Dem omfavner vi – vi er vilde med dem.
Det giver os andre og nye måder for at samarbejde og at skalere løsninger
til gavn for alle kommuner. Vi kan bruge hinanden og løfte det i fællesskab. Fællesskaberne er en spændende måde at brede digitaliseringen
ud på og løfte det videre. Innovationen sker ikke i KOMBIT. Den sker i
kommunerne, i virksomhederne, i blandt iværksætterne og måske nok så
vigtigt globalt”.
Kit-Magasinet: Business casen om de 25 pct. i besparelser, holder
den fortsat?
Thomas Rysgaard Christiansen: ”De 25 pct. holder stadig som business
case, og det bliver naturligvis dejligt at få de licensbesparelser hjem til
kommunerne. Men de 25 pct. er også under pres på grund af de forsinkelser der har været på bl.a. støttesystemerne. Det betyder også at de store
besparelser som kommunerne sideløbende skal have ind på gevinstrealiseringer også er udskudt – det er da for mig en væsentlig streg i regningen. Men kommunerne får en ny og åben infrastruktur til gavn for sektoren og lokalt i kommunen – og det at bryde et så omfattende monopol er
altså en kæmpe opgave, som vi nu er gået ind i den afsluttende fase af, og
med garanti kommer i mål med. ”
‹‹‹

Kommunerne solgte i december 2008 IT-Ieverandøren KMD (Kommunedata red.) for 1,2 milliarder kroner til EQT og ATP. Halvdelen af
pengene – 600 mio. kr. - blev skudt ind i det nye selskab KOMBIT
A/S, der på vegne af 98 kommuner skulle sikre konkurrence på det
kommunale it-marked.
KOMBIT skal på vegne af de 98 kommuner sende alle de gamle
fælleskommunale IT-systemer i udbud, så der bliver skabt nye
tidssvarende og billigere it-Iøsninger. De nye løsninger skal bygge på
standarder, så udvikling og drift bliver lettere, og at flere kan byde på
opgaverne.
Det er en præmis for KOMBIT at skabe synlig værdi for kommunerne.
Synligheden har været en integreret del af monopolbruddet, hvor en
kontant målsætning er, at de nye løsninger skal sikre mindst 25 pct.
besparelser på kommunernes it-udgifter.
I oktober 2012 besluttede KOMBITs bestyrelse at et brud med KMD´s
monopol ville få første prioritet i deres fremtidige strategi. Der var
bred enighed om dette.
Monopolbruddet består af de helt grundlæggende støttesystemer,
som de andre systemer skal kobles på. Det er Kommunernes Ydelsessystem (KY), Kommunernes Sygedagpengesystem (KSD), SAPA,
Pension (UDK), Boligstøtte (UDK), Familieydelser og Barselsdagpenge
(UDK).
Næste bølge består af valgsystemet, et nyt BBR-boligregister, Danmarks Adresseregister, Ejendomsskat og ejendomsbidrag, Social
pension, CPR/ CVR samt Indkomst og udbetaling. Alt skal være taget
i brug inden udgangen af 2020.
KOMBIT havde i 2016 en omsætning på 142,4 millioner kroner. Omsætningen vil stige, efterhånden som de nye it-systemer tages i brug,
og kommunerne begynder at betale for dem. Årets resultat var et
underskud på 70,6 mio. kroner. Forventningen for 2017 er et underskud på 80 mio. kr.
KOMBIT er omkring 200 ansatte.
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LAD OS VARETAGE
DIN VIRKSOMHEDS
DPO-FUNKTION

Outsource jeres
DPO-funktion
Er I klar med en DPO? Når EU’s persondataforordning får virkning fra den 25. maj 2018
skal alle kommuner udpege en såkaldt Data Protection Officer (DPO). Det kan dog være
vanskeligt at finde og økonomisk byrdefuldt at ansætte kandidater til en DPO-stilling, der
opfylder forordningens krav. Derfor har vi udviklet en DPO-service, hvor vi tager os af de
opgaver, som persondataforordningen kræver.
Med en DPO-service kan din kommune outsource opgaven til Bech-Bruun, der har landets
stærkeste team af erfarne persondataspecialister. Ved at outsource DPO-funktionen til os
får I for et fast månedligt beløb en ekstern DPO-service, som varetager alle de opgaver og
den løbende uddannelse, som persondataforordningen kræver af en DPO. En betragtelig
besparelse i forhold til at ansætte en DPO.
Læs mere på www.bechbruun.com/dposervice
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Kommuner afprøver
Støttesystemerne for at
gøre dem klar til drift
Et af de centrale elementer i KOMBITs forretning er at få etableret integrationer mellem de nye fælleskommunale it-løsninger og den fælleskommunale infrastruktur (Serviceplatformen og Støttesystemerne red.). Det skal give den enkelte medarbejder i kommunen adgang til korrekte, sammenhængende og
billige data på tværs af fagsystemerne.
For præcis et år siden var et af de store konfliktområder mellem KMD og
kommunerne, at KMD var forsinket med leverancen af Støttesystemerne. Det kostede bl.a. KMD en kompensation på 100 mio. kr. til KOMBIT.
Systematic overtog opgaven med udvikling af et Administrationsmodul,
som bl.a. skal understøtte kommunernes administration af dataaftaler
med leverandører, og KMD fik bragt udviklingen af de resterende Støttesystemer på rette spor.
De otte Støttesystemer blev leveret i oktober 2017, og projektchef i
KOMBIT, Kenneth Møller Johansen, Kommunernes Data og Infrastruktur
(KDI) siger: ”Alle otte Støttesystemer er leveret og gjort tilgængelige i vores testmiljø. Men de skal driftsmodnes og børnesygdomme elimineres,
før vi kan starte produktion. Så lige nu står vi foran et afprøvningsforløb,
hvor vi i samarbejde med udvalgte kommuner og deres leverandører vil
modne Støttesystemerne via kommunale it-løsninger”.
Han fortæller videre, at der er stor interesse fra kommunerne for at
være med til at afprøve de forskellige Støttesystemer.
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Syddjurs Kommune påbegynder inden for kort tid modning af støttesystemerne med deres ESDH-system Acadre fra Formpipe. Forløbet, der
varer frem til sommeren 2018, omfatter alle Støttesystemer i et eksternt
produktionsmiljø og omfatter en lang række test og afprøvninger:
» Brug af Støttesystemet Administrationsmodul til at godkende og oprette serviceaftaler mellem kommunen og Formpipe.
» Etablering af Syddjurs’ organisationsstruktur i Støttesystemet Organisation.
» Kobling af sager i Acadre til Støttesystemet Organisation, så sager kan
knyttes til sagsbehandlere og organisationsenheder.
» Håndtering af hændelser fra/til Støttesystemet Beskedfordeler.
» Håndtering af journalnotater og dokumenter i forhold til Fordelingskomponenter.
» Overførsel af sager fra ESDH-systemet Acadre til Støttesystemet
Sags- og Dokumentindeks, så sager fra Acadre - via indeksene - kan
læses i SAPA (Sags- og Partsoverblik), når SAPA går i luften i løbet af
2018.

Herudover er der også en håndfuld kommuner, der ønsker at afprøve og på
den måde bistå med at driftsmodne Støttesystemet Organisation.
Den driftsmodning af Støttesystemerne, der er ved at bliver startet op,
skal, ud over at få erfaringer med hvordan snitfladerne til Støttesystemerne fungerer mod fagløsninger, også rette fejl og uhensigtsmæssigheder,
samt vurdere behovet for support og hvor mange ressourcer det kræver,
at implementere Støttesystemerne sammen med fælleskommunale
fagsystemer.

Lige nu er der ingen fagløsninger der kører i drift på interime løsninger,
men det er planen, at et mindre antal kommuner skal ibrugtage SAPA med
en interim arkitektur. KOMBIT vurderer løbende, hvornår det er realistisk,
at SAPA-løsningen skifter over på Støttesystemerne. Dette afhænger bl.a.
af erfaringerne fra modningsforløbet med kommunerne.
Hen over foråret kommer Støttesystemerne også til at fungere som
adgangskontrol til en række andre systemer, eksempelvis BBR-registeret,
DAR (dansk adresse register) og FLIS (Fælleskommunalt ledelsesinformationssystem).

Interim arkitektur
‹‹‹

De otte Støttesystemer:
1)
2+ 3)
4)
5 + 6)
7 + 8)

›››

Konflikten mellem KMD og KOMBIT om forsinkelsen af Støttesystemerne
fik i januar 2017 KOMBIT til at igangsætte en Plan B, som bl.a. omfattede,
at SAPA skulle udvikle interime løsninger for Klassifikation, Organisation
og indekserne for Sag, Dokument og Ydelse.
”Den interime arkitektur gav os mulighed for at fortsætte udviklingen af
monopolbrudsløsningerne mens vi ventede på færdiggørelsen af Støttesystemerne”, udtaler Kenneth Møller Johansen, og fortsætter:
”Hvis du forestiller dig en situation, hvor du skal flytte ud af din lejlighed
i byen og bygge et nyt hus på landet, men hvor det nye byggeri er blevet
forsinket. Så stopper du jo ikke byggeriet af det nye hus, blot fordi det er
forsinket. Hvis du har travlt med at komme ud af din lejlighed, så flytter du
måske ind i en campingvogn eller en pavillon på grunden, indtil byggeriet
bliver færdigt. Det er den situation vi befandt os i med Støttesystemerne.
Vi havde allerede ventet alt for længe pga. KMD’s forsinkelser, og vi måtte
bare videre.”

Administrationsmodul
Adgangsstyring for brugere og Adgangsstyring
for systemer
Beskedfordeler
Klassifikation og Organisation
Ydelsesindeks og Sags- og Dokumentindeks

Systematic har leveret Støttesystemet Administrationsmodul
KMD har leveret de syv øvrige Støttesystemer

”

Lige nu er der ingen fagløsninger der kører i drift
på interime løsninger, men det er planen, at et
mindre antal kommuner skal ibrugtage SAPA
med en interim arkitektur. KOMBIT vurderer løbende, hvornår det er realistisk, at SAPA-løsningen skifter over på Støttesystemerne.
Kenneth Møller Johansen, KOMBIT

2017 SMART SOCIETY
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Ursula Krogsbøll, Miracle:

”Ejerskabet til
sourcekoden har ændret
alt på det kommunale
it-marked”
Markedet for kommunale it-systemer er helt og aldeles ændret efter at ejerskabet til sourcekoden til it-systemerne er gået
over til kommunerne. ”Der er tale om virkelig store forandringer,” siger direktør for digital strategi og innovation, Ursula
Krogsbøll, Miracle.
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Efter at ejerskabet af sourcekoden er gået fra it-leverandørerne til
kommunerne, har det kommunale it-marked gennemgået store forandringer. Tidligere ejede it-leverandørerne sourcekoden til et udviklet
it-system. Det var it-leverandørens ejendom, som ingen andre aktører
reelt havde adgang til. Det er en epoke der er ved at være afsluttet nu,
og kommunerne – som er kunder på det kommunale it-marked – har
gennem KOMBIT taget ejerskabet til sourcekoden og dermed sikret
kommunerne nye rettigheder til anvendelsen af it-systemer.
Dette ejerskifte til sourcekoden har totalt ændret markedet for
kommunalt it. Det giver nemlig kommunerne mulighed for at skifte
it-leverandør hver tredje år.
”Ejerskabet af sourcekoden er skiftet fra it-leverandører til kommuner. Det har ændret markedet totalt. I det øjeblik kommunerne
selv ejer sourcekoden, betyder det ikke, at kommunerne ikke skal
behandle deres leverandører godt. Det skal de. Men det betyder, at de
kan samarbejde med leverandørerne på en ny måde. Nøgleordet her
er ”samarbejde”. En relation mellem en it-leverandør og en kunde skal
ikke bygge på et magtforhold. Det var det, da leverandørerne ejede
sourcekoden. De havde fat i den lange ende, og de brugte ejerskabet
til sourcekoden til at få en masse uvaner,” siger Ursula Krogsbøll,
Miracle, som har leveret løsninger til det kommunale fællesskab OS2.
Miracle er i dag 200 ansatte.

Kritik af de nye samarbejdsformer
Dette skifte i ejerskab af sourcekode er ikke gået stille af. I efteråret
2017 lød kritikken fra erhvervsmæssige interesseorganisationer af de
kommunale fællesskaber. Det nye danske ord var opgavetyveri.
”De nye kommunale fællesskaber bliver kritiseret af de gamle
leverandører for opgavetyveri, fordi kommunerne, ifølge leverandørerne, bruger gratis tid på at konkurrere med leverandørerne og dermed
dumper de priserne. Den kritik er jeg ikke enig i. For det har aldrig
været ”gratis” for en kommune at arbejde sammen med en it-leverandør. Kommunerne har brugt meget tid på at briefe leverandørerne
og specificere deres behov og bagefter på at sikre sig juridisk i disse
samarbejder. I de nye fællesskaber har kommunerne for første gang
muligheder for at bruge tid deres tid på at bygge funktionalitet ind i
deres løsninger som kan understøtte deres forretning og dermed minimere kommunens risici. Nu kan de lave services, der skaber værdi,”
siger Ursula Krogsbøll.
Hun mener kritikken kommer fra leverandører som sælger licenser
og som ejer sourcekoden til softwaren.
”Der er selvfølgelig flere leverandører, som ikke bryder sig om de nye
samarbejdsformer. Der har især været kritik fra de leverandører, som
hidtil har siddet på markedet. Men kritikken af at kommunerne dumper markedet er forfejlet. I det klassiske set-up har kommunerne brugt
rigtig meget energi og tid på at fortælle leverandøren, hvad de skal
have. Det har aldrig været gratis for kommunerne at give deres domæneviden videre til en leverandør. Det nye er, at nu ejer kommunerne
sourcekoden til deres systemer, og det betyder, at de har mulighed for
at skifte leverandør hver tredje år.”
”At kommunerne kan skifte leverandør hver tredje år betyder ikke, at
de skal gøre det. Men det er godt de har muligheden. Fordi når leverandørerne kan blive skiftet ud, gør de sig mere umage, hvilket er godt for
begge parter. Markedet har tidligere være domineret af leverandører
med 3-bogstavs forkortelser, som har været meget svære at flytte. De
har låst markedet af gennem ejerskabet af sourcekoden,” siger Ursula
Krogsbøll.
Ulla Krogsbøll siger videre, at der vil være mindre behov for at sikre
sig, når kommunerne selv ejer sourcekoden. Aftalerne er langt enklere,
og derfor kan den energi kommunerne lægger i projektet nu blive brugt
til udvikling af funktionalitet og i mindre grad til at sikre sig juridisk.

Sourcekode er blevet billigere
Sourcekoden i de ældre legacy-systemer er svære og dyre at rette i.
”Det ændrer også markedet for kommunalt IT, at de nye systemer
bliver opbygget modulært. Priserne for at ændre i sourcekode i de nye
modulære systemer er mellem 10- og 20 gange billigere end at rette i
sourcekode i de gamle legacy-systemer. Derfor kan kommunerne få

”

Ejerskiftet til sourcekoden har totalt ændret markedet for kommunalt it. Det giver nemlig kommunerne
mulighed for at skifte it-leverandør hver tredje år.
Ursula Krogsbøll, Miracle

langt mere funktionalitet for pengene ved investeringer i modulære
systemer end de kan ved at rette i de gamle fagsystemer,” siger Ursula
Krogsbøll.
At kommunerne ejer sourcekoden betyder ikke, at kommunerne selv
skal udvikle systemer. Det betyder, at kommunerne skal finde gode
samarbejdspartnere.
”Vi skal eksperimentere frem for at specificere. Kunderne specificerede så meget i gamle dage, fordi det var dyrt at lave ændringer i den
gamle sourcekode. Nu kan man få langt mere sourcekode med mindre
risiko. Det åbner nye perspektiver for kommunerne og leverandørerne,” siger Ulla Krogsbøll.
‹‹‹
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EG direktør Johnny Iversen:

”Konkurrencesituationen
på det kommunale itmarked er mere usikker”
Der er både plusser og minusser i EG-direktør Johnny Iversens bog, når han skal beskrive udviklingen på det kommunale
it-marked. På plussiden tæller afskaffelsen af monopolsystemer fra KMD og indførelsen af en kommunal rammearkitektur,
som åbner markedet op for små og mellemstore leverandører. På minussiden fremhæver han den fremtidige usikkerhed om
konkurrenceforholdene, som skyldes kommunernes ønske om ejerskab til software.

EG’s direktør Johnny Iversen, som tiltrådte i foråret 2017, er godt tilfreds
med kommunernes monopolbrud på markedet og indførsel af rammearkitekturen. Til gengæld er han ikke tilfreds med konkurrenceforholdene
på det kommunale it-marked, fordi det fremadrettet er præget af større
usikkerhed.
”Jeg har det bestemt ikke godt med, at kommunerne fremover i større
grad overtager de immaterielle rettigheder til softwaren. Vi har vores
forretning baseret på IP-rettigheder til software, og vi leverer og prissætter efter det. IP-rettighederne er et aktiv for os som privat virksomhed. Vi
sælger vores løsninger til kommuner, stat og regioner, men vi ejer fortsat
softwaren. I den anden model med de kommunale fællesskaber, køber
kommunerne tid hos os som konsulenter til at varetage en udviklingsopgave. Det er problematisk – ikke kun for EG – men for IT-branchen som
helhed, hvis den skal fraskrive sig sine IP-rettigheder. Det betyder at
vores virksomhed bliver mindre værd, når man afgiver rettigheder til sine
produkter og it-branchen alene leverer timeydelser til det offentlige,” siger
Johnny Iversen.
Han kalder det for en sten i skoen, fordi han mener, fraskrivningen af de
immaterielle rettigheder bliver påført it-virksomhederne udefra.
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Betydelig risiko
Han mener derfor det i dag er forbundet med større risiko at være leverandør til det offentlige marked.
”Det er en betydelig risiko for it-leverandører, at vi om et antal år risikerer
at stå uden rettigheder til vores software. Jeg mener det er helt forkert. Vi
er bedre end kommunerne til at udvikle og vedligeholde software. De skal
koncentrere sig om deres forretning, så vi kan koncentrere os om vores,”
siger Johnny Iversen.
EG leverer løsninger til regioner og kommuner og har været på det offentlige marked i flere årtier. Mest anvendt er løn- og personalesystemerne fra EG Silkeborg Data, som EG opkøbte i 2015. Men også det fælleskommunale Kommunernes Ydelsessystem, KY (kontanthjælp red.) som
EG vandt i et KOMBIT-udbud. EG har desuden leveret ØS-Indsigt, som er
ejet af 10 kommuner og to regioner.
Som ejer af EG Silkeborg Data er det et skrækscenarie for os, hvis
kommunerne går ud i et fælles udbud på løn- og personalesystemer. Hvis
en ekstern part vinder det udbud, vil KMD’s og vores forretning på dette
område være væk. De mange strategiske Investeringer vi gør i produktet
vil være tabt. Det ser vi som en udfordring. Vi har ikke længere kontrol

over, hvad der kan komme af fælles udbud for alle kommuner, og hvad vi som
it-leverandør kan og må sælge i fuld konkurrence med andre. Konkurrencesituationen er derfor mere usikker,” siger Johnny Iversen.
Han fortæller videre, at EG investerer massivt i udviklingen af løn- og personalesystemer, så det teknologisk er opdateret. Men vi afvejer hele tiden, om det kan
betale sig at investere, da vi kan risikere et fælleskommunalt udbud på området.
Et eksempel er et it-system om ”helbredstillæg”, EG On Helbredstillæg, som EG
har solgt i en række kommuner, men som nu er blevet en del af en monopolbrudsløsning i et fælleskommunalt udbud.

Plusserne
Monopolbruddet og konkurrenceudsættelsen af it-systemer går EG’s direktør dog
helt og fuldt ind for. Det samme med rammearkitekturen.
”Rammearkitekturen er god, fordi det åbner markedet op for økosystemer, som
giver åbninger for at flere leverandører kan komme til fadet gennem den fælles
rammearkitektur. Det er en relativ lille skare, der kan levere. Men man arbejder
henimod et bedre teknologisk fundament, som giver plads til små og mellemstore
leverandører, hvilket sikrer bedre teknologi og innovation. Kravene i udbudsmaterialer er af en juridisk kaliber, hvor det er rigtig svært at være med. Det er så
komplekst, at mange små og mellemstore næppe har råd til at deltage,” siger
Johnny Iversen.
”Kompleksiteten i aftaler og i juraen afholder mange små og mellemstore virksomheder fra at byde. SKI’s rammeaftaler er en god vej at gå. Kommuner burde
have mulighed for at dele opbuddene op, så de kan få flere små og mellemstore
til at byde ind,” siger Johnny Iversen.

Tidsplan for KY

”

Jeg har det bestemt ikke godt med,
at kommunerne fremover i større
grad overtager de immaterielle
rettigheder til softwaren.
Johnny Iversen, EG

EG vandt KY-systemet i 2015, men valgte sidste år at entrere med Netcompany
som underleverandør på udviklingen af systemet. Den organisatoriske implementering starter april 2019 og forventes afsluttet i august 2020 og fortages
fortsat af EG
‹‹‹

Vil du inspireres af de danske
kommuner og regioner?
- Så deltag...

i vores kommune- og regionsTechTalk den 6. marts 2018.
TechTalken fungerer som et forretningsmæssigt
og et teknisk forum for videndeling og
erfaringsudveksling inden for valg af
teknologier, løsninger og indkøbsstrategier.
Dagen bliver opdelt i to spor:
- et forretningsmæssigt og et teknisk
- og der vil være talere fra kommuner og
hospitaler rundt omkring i Danmark.

Tilmeld dig på conecto.dk/events
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Sammenstykket
OS2 MO 2.0 til den
lokale infrastruktur
Den nye version af OS2MO 2.0 er i luften til maj 2018. Det er et system, der er blevet sammenstykket af flere lokale
Open source projekter i OS2 fællesskabet, og som sikrer, at den enkelte kommuner kan holde styr på medarbejdere og
organisation i den lokale infrastruktur.
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Open Source
OS2 MO 2.0 er en ny Opensource baseret platform, der skal sikre, at kommunerne kan implementere rammearkitekturen i sin lokale infrastruktur.
Det kan kobles op mod KOMBITs støttesystemer, så støttesystem og monopolbrudssystemerne ved, hvilken medarbejder der henter data og hvor
medarbejderen er placeret i organisationen samt hvilke roller den enkelte
medarbejder har. Samtidig får kommunen i OS2MO 2.0 et værktøj til lokalt
at styre egen organisation og medarbejdere.
”OS2 MO 2.0 er bygget sammen af forskellige lokale rammearkitekturprojekter . Projektet har fungeret som et et proof of concept på standarder
og arkitektur. Det viser sig at hænge rigtig godt sammen. Nu ved vi, at det
virker som det skal. Når vi på denne måde kan få OS2MO 2.0 til at virke er
det bevis for, at rammearkitekturen virker. På den måde genbruger vi kode
og sparer mange penge,” siger Jens Kjellerup.
Ved at holde fast i standarder og fælles rammearkitektur bliver det nemmere at få udviklet løsninger, som tillader genbrug både internt i kommunerne og på tværs af kommuner.
OS2MO er tæt forbundet med KOMBIT ’s støttesystemer. Det kommer til
at virke som en frontend for vedligehold af organisation og medarbejder i
Støttesystemerne. Ud over implementering af komponenterne medarbejder og organisation rummer OS2MO’s indre motor også andre komponenter fra rammearkitekturen som Klassifikation, Sag, Sagspart mv.
”Vi planlægger efter at Ballerup Kommune er i luften med dette system
til maj 2018. Vi har brug for data lokalt. Derfor er OS2 MO 2.0 et supplement til KOMBITs Støttesystemer og ikke en konkurrent til Støttesystemerne. Det er hensigtsmæssigt at når der er en række data, som vi skal
have styr på i en lokal sammenhæng, at vi har et tidssvarende produkt
at styre med. Vi har minimum syv forskellige organiseringer i Ballerup
Kommune, plus en række ikke kortlagte. Til at styre disse har vi brug for et
værktøj som OS2MO 2.0,” siger Jens Kjellerup.
En af de nye kernefunktioner i OS2 MO 2.0 er ”bi-temporal funktionalitet”. Det betyder, at tiden kan skrues frem og tilbage, så man kan foretage
sammenligninger over tid – både internt i den enkelte organisation og på
tværs i hele kommunen.

”

Vi standsede det gamle OS2MO, fordi det fik
vokseværk. Nu er vi tilbage på sporet. Dét, vi
venter på, er udviklingen af et forretningsregellag der binder brugergrænsefladen sammen med
”motoren” i OS2MO. Det har vi søgt finansiering
til blandt kommuner, og det er vi lykkedes med.
Vi forventer at vi klar med den nye løsning i maj
2018.
Jens Kjellerup, OS2

FAKTA

›››

OS2MO 2.0 (medarbejder og organisation red.) kommer i en ny version
til maj 2018. Det er et produkt, der inden for rammearkitekturen opfylder
gældende fællesoffentlige standarder og kan integrere med KOMBITs
Støttesystemer. Samtidig vil det sikre understøttelse af rammearkitekturen i den lokale infrastruktur. Ifølge sekretariatschef Jens Kjellerup, Ballerup Kommune, kan OS2MO 2.0 medvirke til at styre ansættelser og ophør
og rokeringer i organisationen. OS2MO 2.0 holder styr på medarbejdere og
organisationer i kommuner. Desuden er der også et rollekatalog, der tager
højde for de forskellige positioner og roller som den enkelte medarbejder
har i konkrete sammenhænge.
Kommunerne er ikke bare en samlet størrelse. De består af mange mellemstore organisationer, og OS2MO 2.0 giver grundlaget for at kunne styre
workflow og regler i forbindelse med ansættelser af nye medarbejdere og
ophør. Det betyder, at organisationerne med dette system er opdaterede om medarbejderes adgang til data, adgang til systemer og adgang til
organisationer. Det nye OS2MO 2.0 implementerer en række nye fælles
standarder fra rammearkitekturen i den kommunale it og er et sammenstykket produkt af tidligere OS2 projekter.
”Noget af grundelementerne i OS2MO 2.0 er hentet fra Vera (Vendsyssel
Rammearkitektur red.) og Lora (Lokal Rammearkitektur red.) fra Frederiksberg og brugergrænsefladen er hentet fra det tidligere OS2MO 1.0, som vi
standsede udviklingen af i begyndelsen af 2017. Vi standsede det gamle
OS2MO, fordi det fik vokseværk. Nu er vi tilbage på sporet. Dét, vi venter
på, er udviklingen af et forretningsregellag der binder brugergrænsefladen sammen med ”motoren” i OS2MO. Det har vi søgt finansiering til
blandt kommuner, og det er vi lykkedes med. Vi forventer at vi er klar med
den nye løsning i maj 2018,” siger Jens Kjellerup.

OS2 MO 2.0 er en fælles komponent hvis kode
base OS2 fællesskabet sikrer vedligeholdelsen af. Der planlægges
med at OS2MO både kan installeres lokalt eller kan anskaffes
som en software as a service løsning.
OS2 vil indgå en aftale med mindst én leverandører om at sikre at
den enkelte kommune kan tegne en stanndard OS2 service- og
supportaftale på OS2MO.

‹‹‹
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OS2rollekatalog kommet
godt fra start i Østjylland
OS2rollekatalog har vist sig at være lige så nemt at implementere og anvende, som det var hensigten.
Udfordringen ligger primært i det forberedende arbejde.
Idéen til at udvikle en løsning til styring af roller og rettigheder opstod
inden for ”3K”-samarbejdet, som omfatter Syddjurs, Norddjurs og Favrskov kommuner. Senere blev projektet løftet ind som et egentligt produkt
i digitaliseringsfællesskabet OS2, hvor alle løsninger lægges ud som open
source. Favrskov var den første kommune, der tog OS2rollekatalog i brug
og anvender i dag løsningen til at styre brugerrettighederne i forhold til
SAPA, som Favrskov er pilotkommune på, Miljøportalen, OS2kravmotor og
kommunens e-handelsløsning. BI-løsningen Targit og Appinux’ løsning på
sundhedsområdet forventes at blive de næste, der bliver koblet på.
De to andre kommuner i ”3K”-samarbejdet samt Skanderborg har nu
også taget løsningen i brug – i alle tilfælde som en SaaS-løsning hosted
hos Digital Identity, der har udviklet og vedligeholder OS2rollekatalog.
”Pointen med OS2rollekatalog er, at man får en fleksibel og overskuelig
adgang til at administrere tildelingen af roller og rettigheder til den enkelte
medarbejder. Det bliver ikke længere en teknisk opgave, hvor man bliver

OS2rollekatalog

›››

FAKTA

» Rollebaseret løsning til rettighedsstyring på tværs
af fagsystemerne i den kommunale it-portefølje og andre systemer med en rollebaseret sikkerhedsmodel.

» Hovedkomponenterne er en web-baseret brugergrænseflade til
administration af rollerne i kataloget inklusive tildeling af relevante roller til brugerne samt en service-snitflade til at lave opslag for
at se brugerens tildelte roller,
» Kan implementeres som en lokal installation eller som SaaSløsning driftet af leverandøren Digital Identity.
» Indeholder en integration til Active Directory Federation Services
(AD FS), så der kan udstedes SAML tokens til fagsystemer, der
understøtter SAML (Security Assertion Markup Language).
» Rollemodelleringen matcher KOMBIT’s adgangsstyringsmodel
en-til-en:
Brugersystemroller. Disse roller er ejet af det enkelte fagsystem, og udstilles som byggeklodser i brugergrænsefladen.
◦	 Jobfunktionsroller. Bygges af Brugersystemroller. Muligt at
knytte dataafgrænsninger til disse roller. Bundet til ét system.
Rollebuketter. Gruppering af Jobfunktionsroller, så man nemt
kan opbygge en rolle, der dækker over flere systemer.
» Der bliver løbende føjet ny funktionalitet til OS2rollekatalog,
senest en udvidelse, der styrer medlemskab af Security Groups
i Active Directory. Udvidelsen, der er under afprøvning i Favrskov
Kommune, vil betyde, at løsningen også vil kunne bruges op mod
systemer, der ikke anvender SAML (Security Assertion Markup
Language).
» Se løsningsbeskrivelser og brugermanual på bitbucket.org (goo.
gl/Br4gRb). Øvrig info på os2.eu/produkt/os2rollekatalog. Læs
også case-historien på kl.dk (goo.gl/gxe2dc).
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nødt til at trække på supportfolk i it-afdelingen,” forklarer Peter Binderup,
it-arkitekt og udvikler i Favrskov Kommune og medlem af OS2-koordinationsgruppen for løsningen.

Invester i forberedelse
De første erfaringer med brugen af OS2rollekatalog har været positive.
Peter Binderup fortæller, at det rent teknisk har været nemt at få nye systemer på løsningen, og tilbagemeldingerne fra brugerne går på, at den er
meget nem at anvende. Brugergrænsefladen er ikke-teknisk og enkel, og
der anvendes begreber og terminologi, der er umiddelbart genkendelige i
forhold til den kommunale hverdag.
Forventningen er derfor også, at løsningen giver mulighed for at brede
opgaven med at vedligeholde rettigheder ud i organisationen, så det eksempelvis bliver medarbejderens afdelingsleder, der tildeler de roller, der
er relevante for den enkeltes jobfunktion.
Den største udfordring med at implementere OS2rollekatalog ligger
ifølge digitaliseringskonsulent i Favrskov Kommune Hanne Juul-Naber et
andet sted.
”Det er afgørende, at en kommune, der vil anvende OS2rollekatalog, investerer den nødvendige tid i at indsamle de informationer, man skal bruge, når de relevante roller skal defineres, for eksempel at afklare, hvad de
enkelte Brugersystemroller konkret giver adgang til i det aktuelle system”.
Ifølge Hanne Juul-Naber er det også rigtig vigtigt, at man involverer
medarbejdere med et indgående kendskab til de arbejdsopgaver, som
kollegerne skal udføre. Det sikrer, at man kan gruppere Brugersystemrollerne i hensigtsmæssige Jobfunktionsroller og Rollebuketter, som er de to
øvrige rolleniveauer i OS2rollekatalog.
”Der bør allokeres ressourcer på tværs af afdelinger, så alle interessenter kan blive involveret i arbejdet med at etablere et fælles sprog og
forståelse af hvilke jobfunktioner, som Rollekataloget skal understøtte,”
siger Hanne Juul-Naber og tilføjer, at erfaringerne fra de workshops, der
er kørt med de første kommuner på løsningen, har udmøntet sig i en veldefineret proces, der vil gøre implementeringen i øvrige kommuner endnu
nemmere.

God økonomi
Man kan få store, komplekse og ofte meget dyre IdM-løsninger til at håndtere adgangsstyringen på tværs af systemer, og OS2rollekatalog er i nogle
sammenhænge blevet omtalt som et ”IdM light”. Ifølge Thomas Vinther
Andersen, faglig koordinator for Udviklingsteamet i it-afdelingen i Favrskov Kommune og medlem af styregruppen for OS2rollekatalog, dækker
løsningen i praksis kommunens behov for tværgående adgangsstyring, og
der følger en god økonomi med.
”Hvis man har brugt et sekscifret beløb på et IdM-system, skal man
ikke bruge et femcifret beløb på OS2rollekatalog. Men vi kan komme rigtig
langt i forhold til vores behov med en femcifret løsning,” siger han.
Ud over den lavere anskaffelsespris, ligger der et andet stort besparelsespotentiale i løsningen.
”Med OS2rollekatalog kan vi skære ned på tidsforbruget i forbindelse
med oprettelse af nye brugere og ændring af eksisterende brugeres rettigheder. Tidligere skulle vi måske ind i ti forskellige systemer for at ændre
rettigheder, hvis en medarbejder flyttede afdeling, ligesom der kunne
være en risiko for, at man lige glemte at slette adgangen til en webløsning,
når en medarbejder fratrådte,” forklarer Thomas Vinther Andersen
Løsningen forventes også at kunne bidrage til at undgå at betale til flere
brugerlicenser, end man reelt har brug for. 		
‹‹‹

”

Med OS2rollekatalog får organisationen en fleksibel og overskuelig
adgang til at administrere tildelingen af roller og rettigheder til den
enkelte medarbejder. Det bliver
ikke længere en teknisk opgave,
hvor man bliver nødt til at trække
på supportfolk i it-afdelingen.

FAKTA
		

OS2

›››

Thomas Vinther Andersen, faglig koordinator for Udviklingsteamet
i it-afdelingen (t.v.), Hanne Juul-Naber, digitaliseringskonsulent, og
Peter Binderup, it-arkitekt og udvikler, har været blandt de drivende
kræfter i Favrskov Kommune i forbindelse med udvikling og implementering af OS2rollekatalog.

» Officielt navn ”OS2 – Offentligt digitaliseringsfællesskab”. OS2
dækker over ”formlen” Open Source – Offentligt Samarbejde =
OS2.
» Stiftet i 2012 af Ballerup, Syddjurs, Sønderborg, Ishøj og Københavns kommuner. I starten var det et teknisk fællesskab om en
Drupal-baseret hjemmesideløsning.
» OS2 har i dag 59 kommuner og SKI (Staten og Kommunernes
Indkøbsservice) som såkaldt medlemspartnere. Derudover er der
53 leverandørpartnere, der har tilsluttet sig fællesskabets Code of
Conduct.
» Se mere på os2.eu.

I OS2rollekatalog kan man
definere Jobfunktionsroller
ved hjælp af Brugersystemroller fra de enkelte systemer eventuelt kombineret
med dataafgrænsninger.
Ved hjælp af Rollebuketter
kan man kombinere Jobfunktionsroller på tværs af
systemer.

Peter Binderup, Favrskov Kommune
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Fremtidens
opgaveløsning,
Lederkompetencer,
Samspil
Den 8. og 9 marts mødes vi igen i
Kolding til KITA Generalforsamling
og temadag.

Fremtidens krav til
de kommunale
digitaliseringschefer
og deres organisation

Dataetik
- det nye grønne

v/ strategi- og økonomidirektør
Ejvind Jørgensen, cBrain, formand for DANSK IT’s udvalg vedr.
den offentlige sektor

De mest visionære virksomheder
og offentlige instanser bruger privatliv, dvs. etisk ansvarlig brug af
persondata, til at fremme tilliden
til dem. I en datatidsalder, hvor
borgerne forstår, hvor meget der
er på spil i forhold deres data, er
tillid wwhelt afgørende for at høste gevinsterne ved digitalisering.

Den digitale tsunami er på vej ind
over det danske landskab. Forretningscheferne forstår i stigende
grad, hvad det er for kræfter der
banker på døren, men er søgende:
hvordan omfavner og leder man
klogt under sådanne præmisser?
Der er flere spørgsmål end der er
svar. Samtidig øges borgernes og
virksomhedernes forventning til
den service kommunen leverer
– de ønsker sammenhæng og
værdi. Hvordan navigerer man
som digitaliseringschef i dette
farvand?

v/ Pernille Tranberg

Pernille Tranberg, rådgiver i
dataetik og tidl journalist, er medstifter af tænkehandletanken DataEthics.eu, forfatter til en række
bøger, senest DATAETIK - den
nye konkurrenceparameter (2016)
og FAKE IT - din online identitet er
guld værd (2012).

Fuld fart på den
digitale udvikling af
den offentlige sektor
v/ Adam Lebech, vicedirektør
i Digitaliseringsstyrelsen
Vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, Adam Lebech belyser om
nogle af de helt aktuelle temaer
inden for offentlig digitalisering.
Han vil blandt andet fortælle om
en række af regeringens seneste
aftaler og udspil, som skal sikre
digitaliseringsklar lovgivning
og bedre statslig styring af it.
Derudover vil Adam tale om de
kompetencer, som den fortsatte
digitalisering af den offentlige
sektor kræver, samt give en
status på arbejdet med de nye
generationer af MitID, Digital
Post og NemLog-in.

Du finder det fulde program og tilmelder
dig på www.itchefer.dk.
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Hvilke kompetencebehov er der brug for
i it og digitaliseringsafdelingen
v/ HK Kommunal, Elin Jørgensen,
fagkonsulent og Mette Marie
Langenge, lederkonsulent
Behovet for brugersupport har
ændret sig. It-arkitektur, leverandørstyring og datasikkerhed
er blevet et must og så skal der
samarbejdes med forretningen.
Alt sammen ændringer, som
fordrer nye kompetencer. HK
kommunal giver et bud på fremtidens kompetenceprofiler inden
for it og digitaliseringsafdelingen
på baggrund af en undersøgelse
gennemført sammen med KL.
Desuden giver HK Kommunal
nogle af sine bedste fif til dig,
som leder, når du vil ændre på
medarbejderkultur og -kompetencer.

Tilmeldingsfrist
den 1. marts.

Lars Frelle-Petersen
flytter over i DI

noter

Lars Frelle-Petersen starter som digital direktør i DI fra 1. marts 2018. Den
nye direktør skal stå i spidsen for branchefællesskabet DI Digital og en
ny digitaliseringspolitisk enhed i DI. Han bliver samtidig en del af DI’s
direktion.
Lars Frelle-Petersen kommer fra en stilling som afdelingschef for offentlig innovation i Finansministeriet. Han har ikke været i det job i et år.
Han var i 2012 – 2017 direktør i Digitaliseringsstyrelsen og inden da haft en
lang karriere på Slotsholmen.
”Jeg har beskæftiget mig med digitaliseringsdagsordenen hele mit arbejdsliv og glæder mig over at blive sat i spidsen for området i Danmarks
ubetinget største erhvervsorganisation. For mig er det et drømmejob og
en enestående mulighed for at gøre danske virksomheder til frontløbere på denne dagsorden. Det glæder jeg mig til at bidrage til,” siger Lars
Frelle-Petersen.
‹‹‹

Grønland køber
bibliotekssystem
fra Systematic
Fra næste år vil Systematic levere bibliotekssystem til Grønlands Landsbibliotek. Systematic mærker stigende interesse for dette system fra udlandet.
Et system, der effektiviserer og letter arbejdet på biblioteker er nu på vej til Grønland. Systematics it-løsning Cicero, der allerede anvendes i størstedelen af Danmarks kommuner, kommer nu
også de grønlandske bibliotekarer i Nuuk og Qaqortoq til gavn. Systematic og Grønlands Landsbibliotek har netop indgået en aftale om levering af nyt bibliotekssystem til landets folkebiblioteker og biblioteker på de videregående uddannelser.
”Vi glæder os meget over, at Grønlands Landsbibliotek har valgt os som fremtidig samarbejdspartner, og vi ser frem til at skulle understøtte læring og adgang til viden på Grønland,” fortæller
Vice President hos Systematic Martin Brøchner-Mortensen.
Med aftalen får Grønland den samme biblioteksløsning, som blandt andre 97 danske kommuner har valgt, og dermed er der grobund for et endnu tættere samarbejde landene imellem.
For eksempel bliver det nemmere at administrere udlån af materialer mellem de to lande, da
bibliotekarerne bruger samme system og derfor kan springe de nuværende manuelle registreringer over.
‹‹‹

›››

Udspil til et
nyt teleforlig

I slutningen af februar 2018 forventes det at regeringen
kommer med et udspil til et nyt Teleforlig som afløser af det
eksisterende Teleforlig fra 1999. Efter udspillet skal regeringens udspil forhandles på plads med oppositionspartierne.
‹‹‹
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ALLERØD KOMMUNE IMPLEMENTERER
NY TRÅDLØS INFRASTRUKTUR
CASE
Allerød Kommune i Nordsjælland har taget det første spadestik på
vejen til en trådløs netværksinfrastruktur baseret på produkter fra
HPE Aruba. Den første del er allerede implementeret på rådhuset.
Her er nøgleordene fleksibilitet, intuitiv administration og ikke mindst
brugernes oplevelse.

SUMMARY
Allerød Kommune har en større trådløs netværksinstallation baseret
på HP MSM, som står overfor en snarlig udskiftning. Derfor var
det helt naturligt at kigge på en løsning fra HPE Aruba. Allerød
Kommune har i tæt samarbejde med Credocom og HPE fået
skabt et design for kommunens fremtidige trådløse infrastruktur.
Løsningen er baseret på to centrale controllere placeret på
rådhuset, som skal understøtte den kommende udrulning på
institutionerne. Skolerne og plejecentrene får derimod lokale
controllere for at sikre en god brugeroplevelse og for at understøtte
den store mængde af IoT-enheder. Al netværkstrafik sendes via
krypterede tunneller til og fra rådhuset jf. HPE Aruba ‘best practise’.

Hos Credocom er vi
40 medarbejdere, som
arbejder med netværk og
sikkerhed. Vi har gennem
flere år hjulpet kommuner
og regioner med at
designe og implementere
markedets bedste
løsninger.
Vi hjælper også gerne dig
og din arbejdsplads. Det
eneste du skal gøre er at
sende en SMS med teksten
KIT til 1919 (alm. SMS-takst)
– så kontakter vi dig og
aftaler et uforpligtende
møde.
Credocom er HPE Arubapartner på Netværkskomponentaftalen med
Moderniseringsstyrelsen.

KUNDEUDTALELSE
”Vi har pt. en lille installation, men designet gør, at den nye
infrastruktur, som bygger på komponenter fra HPE Aruba, er gjort
helt klar til en stor udvidelse,” fortæller Bo Taanning, IT konsulent i
Allerød Kommune. ”Vi er glade for samarbejdet med Credocom,
som i tæt dialog med HPE har hjulpet os med at validere designet af
kommunens fremtidige trådløse infrastruktur,” afslutter Bo Taanning.

Bredevej 2, DK-2830 Virum
www.credocom.dk
+45 3814 0200

