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leder

De digitale kompetencer
er en mangelvare
Den digitale ambition i det offentlige har været med til at sætte barren højt. Det betyder, at Danmark i dag
er det mest digitaliserede land i EU og et af de mest digitaliserede lande i verden. Senest er Danmark i
FN’s ”E-government survey 2018” blevet kåret som nummer et i verden i at tilbyde offentlige services og
information gennem internettet.

Der har været en lang række digitaliseringsundersøgelser
gennem årene, sædvanligvis med gode placeringer for det
lille land mod nord.
Men der er også skyer i horisonten. I denne udgave af Kit-Magasinet er der en række artikler, som handler om STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering, Mathematics) og
digitale kompetencer. Dem kan vi godt bruge nogle flere af.
De er en mangelvare.
En række forskellige aktører advarer om dette. Med god
grund. Regeringens fremskrivninger viser, at Danmark i 2030
vil mangle 19.000 STEM-uddannede og it-specialister. Det
fremgår af materiale fra Teknologipagten. Teknologipagten
har som målsætning at skaffe 10.000 ekstra digitale specialister frem mod 2030 for at undgå disse flaskehalse.
IT-universitetets rektor Mads Tofte, som er medlem af Teknologipagtrådet, fortæller, at ”vi er en nation af it-brugere,
men hvis vi ønsker økonomisk vækst fremover, er vi nødt til at
uddanne flere højtuddannede it-specialister. Vi er nødt
til at løfte os til det næste niveau”. Forstået
sådan at vi skal løfte de digitale kompetencer, så vi ikke nøjes med at bruge
teknologien, men at vi forstår den og
derfor ved, hvordan vi kan skabe værdi
med den.
Allerede nu koster de manglende it-specialister i Danmark vækst i virksomhederne, siger han.

it-specialister. Han er gået med i et digitalt samarbejde, og
det har banet vejen for flere digitale kompetencer ved at kunne deles om ”specialisterne” med andre kommuner. ”Det er
bare vigtigt i ethvert digitalt samarbejde at aftale betingelserne for at udlåne og udleje kompetencer til hinanden”.
En anden digitaliseringsenhed, der samarbejder med en
række kommuner, har i et OS2-projekt ansat en fælles projektleder til leverandørstyring. Den tætte leverandørstyring
er nødvendig i dette projekt. Det er nyt for mange kommuner.
Derfor har det fælles samarbejde valgt at ansætte en projektleder med de kompetencer.
Så kommunerne kan pulje sammen om at få fat i de kompetencer, der er nødvendige og som små og mellemstore
kommuner ikke selv kan tiltrække.
Dermed er det positivt, at kommunerne kan gøre noget ved en
aktuel problemstilling, ved at samarbejde om at løse den. Jeg
er overbevist om, at vi kommer til at se endnu flere samarbejder i fremtiden.
Faktisk er det ikke ”bare” it-afdelingerne i kommunerne, som
mangler medarbejdere med digitale kompetencer. Selvom vi
har en rigtig flot placering på FN’s liste så er der et stigende
behov for afklaring og udvikling af danskernes mere generelle
digitale kompetencer, hvis vi skal bevare placeringen og
fortsætte med at udnytte de digitale muligheder - og ikke
skabe et B-hold. Mon ikke mange af os husker pc-kørekortet.
Det gjorde en kæmpe forskel. Jeg tror der er et behov for et
nutidigt ”IT-kørekort”, som kan understøtte livslang læring for
alle borgere og løfte IT-færdighederne bredt.

Kommunerne mangler også
Kommunerne står med tilsvarende problemer. En kommunal
it-chef siger, at det er rigtig
svært at skaffe de rette

”

‹‹‹

Selvom vi har en rigtig flot placering på FN’s liste, er
der et stigende behov for afklaring og udvikling af
danskernes mere generelle digitale kompetencer, hvis
vi skal bevare placeringen og fortsætte med at udnytte de digitale muligheder - og ikke skabe et B-hold.
Henrik Brix, KIT@
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4,6 mia. kr. til hurtigt bredbånd
på Sjælland og i Østjylland
To energiselskaber – Seas NVE på Sjælland og NRGI i Østjylland – tilbyder 325.000 husstande og virksomheder 1 Gbit/s
internetforbindelser via fiber over de næste fem år. Investeringen for de to energiselskaber løber op i 4,6 mia. kr.

Vores plan er, at over 60.000
husstande årligt vil få tilbudt
en fiberforbindelse frem til
2023.
Casper Holst-Christensen, Fibia

Der er stort behov for at opgradere internet ved hjælp af fiber på Sjælland
og i Østjylland for i alt 4,6 mia. kr., siger de to energiselskaber.
”Det er en investering over fem år. Vi ved ikke på nuværende tidspunkt,
hvor mange af de 325.000 borgere og virksomheder, der bliver tilbudt en
højhastigheds internetforbindelse via fiber, som vælger at sige ja tak til
det. Men det er ikke en spareøvelse for os. Hvis der er flere, der vælger
fiberløsningen, end vi på forhånd har budgetteret med, er vi parate til at
investere mere end de budgetterede beløb. Det vil være en god nyhed, hvis
det ender på den måde, da det er ensbetydende med, at flere vælger at få
fiberforbindelsen, end vi på forhånd har forventet,” siger adm. dir. Casper
Holst-Christensen, Fibia.
De budgetterede beløb i fiberinvesteringerne for de to andelsejede energiselskaber er øremærket de borgere og virksomheder, som bor i de to
energiforsyningsområder. Målsætningen er at give de 325.000 borgere og
virksomheder, der ikke har en tidssvarende internetforbindelse et tilbud
om at få adgang til 1 Gbit/s højhastighedsnet.

Typisk mellem 30 og 50 pct.
Business casen for de to energiselskaber er, at typisk mellem tre og fem
ud af ti borgere i et geografisk område, som får tilbudt en fiberforbindelse, skal give tilsagn om tilslutning til højhastighedsnettet. Der er mange
forhold som afgør, hvornår det er økonomisk ansvarligt at grave fiber ned
men en grov tommelfingerregel er tilslutningsprocenten. I byområder,
hvor folk bor tættere, vil Fibia erfaringsmæssigt grave ved lavere tilslutning end i landområder, hvor der er længere mellem husene.
”Vores plan er, at over 60.000 husstande årligt vil få tilbudt en fiberforbindelse frem til 2023. For at kunne gennemføre den plan er det vigtigt at sige,
at der ikke er nogen af de to energiselskaber, som starter fra begyndelsen.
Vi har allerede 130.000 internetkunder på fiber. Vores erfaringer viser, at
mellem tre og fem ud af ti husstande siger ja til at få fiber ind. De hus6
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stande, som ikke siger ja i første omgang, vil stadig have adgang til fiber.
De kan så bare ringe til os, og vil kunne blive eftertilsluttet – dog til en
markant højere etableringspris når Fibia skal tilbage med gravemaskinerne. Så kommer vi ud til husstanden og skyder fiberen ind fra vejen og ind i
huset,” siger Casper Holst-Christensen.
”Vi deler regionerne op i zoner og giver borgere og virksomheder et tilbud
og spørger om de vil have os. Vi udbygger kun i de områder, hvor interessen er stor nok. Vi maser det ikke ned over folk og vi graver ikke i områder,
hvor mellem tre og fire pct. viser interesse for det. Gravkøerne kommer
der, hvor den lokale opbakning er størst,” siger Casper Holst-Christensen.

Kommunerne er samarbejdspartnere
En god bredbåndsdækning får familier til at bosætte sig og gør det attraktivt at drive virksomhed uden for byerne. Sådan lyder det i en ny undersøgelse om landdistriktskommunernes syn på bredbåndsudviklingen i
Danmark, som Landdistrikternes Fællesråd og Dansk Energi står bag.
Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, er glad for,
at SEAS-NVE gennem datterselskabet Fibia, nu vil tilbyde 1 GB på hele
Sjælland og at NRGI gør tilsvarende i Østjylland.
”Tidssvarende og fremtidssikret digital infrastruktur er altafgørende for
muligheden for at tiltrække både børnefamilier, små virksomheder og
iværksættere, og er en helt central forudsætning for udvikling i landdistrikterne, herunder også offentlige tiltag som telemedicin. Det er rigtig glædeligt, at de to energiselskaber tager fat i problemet og investerer i lynhurtigt
bredbånd til det vestlige og sydlige Sjælland, Lolland, Falster og øerne og i
Østjylland,” siger Steffen Damsgaard.

Hvorfor genopfinde
den dybe tallerken,
når det gælder
digitalisering?

Det behøver du nemlig ikke.
I KOMBIT Videncenter finder du fælleskommunal
it-viden, du kan bruge til noget. Vi har samlet
kommunernes erfaringer, eksempler og værktøjer,
så du kan spare tid og penge.
Du kan bl.a. finde kommunale projektmodeller,
skabeloner for databehandleraftaler, drejebog for
kontrakt- og leverandørstyring, GDPR-værktøjer
og meget, meget mere.
Og i 2019 kommer der endnu mere til.
Se mere på kombit.dk/videncenter

VIDENCENTER
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Adm. dir. Casper Holst-Christensen, Fibia, ser kommunerne som meget
interessante samarbejdspartnere, der kan bygge bro mellem markedet og
folk med dårlige internetforbindelser. Energiselskaberne har et årelangt
samarbejde med kommunerne om energiforsyning, og hurtigt internet
gennem datterselskaberne er et næste skridt i dette samarbejde.
”De kommuner, der har ansat bredbåndskonsulenter, har givet sig selv et
forspring. Der er kommuner, som i dag har ansat bredbåndskonsulenter
og har opnået langt bedre dækning med hurtige internetforbindelser,
end de kommuner som ikke har en bredbåndskonsulent. Det skyldes,
at de kommunale bredbåndskonsulenter har været brobyggere mellem
markedet og de borgere med dårlige internetforbindelser. Vi har kun gode
erfaringer med bredbåndskonsulenter. Kommunerne kan hjælpe os, fordi
de er tættere på borgere med dårlige internetforbindelser. Vi har brug for
kommunerne og alle frivillige ildsjæle, som vil være ambassadører for
hurtigt internet,” siger Casper Holst-Christensen.
Samfundet er så digitaliseret, at tilgængeligt internet med høje hastigheder, er en nødvendighed. Inden folk køber en bolig, undersøger de både
mobildækning og internethastigheder, så de også kan udføre arbejde
hjemme fra.
”Prognoserne for dataservices viser, at om fem år vil datamængderne
være ti til 20 gange større end i dag. Og halvdelen af datamængderne
kommer fra services vi slet ikke kender,” siger Casper Holst-Christensen.
‹‹‹

FIBERNET BREDBÅNDSABONNEMENTER

FAKTA

2. halvår 2016: 506.000
2. halvår 2017: 563.000
Stigning 11,5 pct.
Markedsandel: 22,5 pct.

FASTNET BREDBÅNDSABONNEMENT
- TEKNOLOGIER
xDSL 2. halvår 2016: 1.051.000
2. halvår 2017: 962.000
stigning: -8,4 pct.
markedsandel: 38,4 pct.

KABEL-TV-NET
2. halvår 2016: 736.000
2. halvår 2017: 796.000
stigning: 8,2 pct.
markedsandel: 31,8 pct.

FAST TRÅDLØST:
markedsandel 0,8 pct.

LAN:
Markedsandel: 6,5 pct.

FAKTA

ØVRIGE: 1,7 pct.

n Fiberselskabet Fibia, der er ejet af SEAS-NVE og NRGI får over
de kommende fem år tilført 4,6 mia. kr. i en accelereret fiberudrulning i selskabernes regionale områder. SEAS-NVE investerer 3,4
mia. kr., og NRGI investerer 1,2 mia. kr.
n Med investeringen tilbydes alle el-kunder adgang til 1Gbit/s
højhastighedsinternet inden udgangen af 2023. I yderområder
kan i visse tilfælde tilbyde anden teknologi og hastighed.

Kilde: Energistyrelsen
Som det ses, er fibernet den hurtigst voksende
teknologi inden for kablede internetforbindelser.
Fibernet og kabel-tv-net stiger henholdsvis med
11,5 pct. og 8,2 pct., mens xDSL har tilbagegang.
xDSL er fortsat den mest udbredte teknologi med
en markedsandel på 38,4 pct.

n Udrulningsplanen baseres på lokal opbakning.

FAKTA
FAKTA

›››

Der er 626.000 el-kunder i de to energiforsyningsområder. Der er 325.000 som vil blive tilbudt højhastigheds fibernet i
løbet af fem år. De vil have ”mulighed” for at tilslutte sig fibernet.
Hvis de i første omgang takker nej, kan de få en ”eftertilslutning”,
hvor fiberen bliver gravet ind i huset. Regionerne bliver delt op i
geografiske zoner. Gravkøerne kommer først derhen, hvor opbakningen er størst. Hvis der bliver tale om 40 pct. tilslutning svarer
det til 130.000 husstande på Sjælland og i Østjylland. Det vil sige
at de to energiselskabers ambition er at fordoble antallet af fiberkunder de næste fem år.

8
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Sjælland har den laveste dækning med fibernet på 39
pct. mod 62 pct. i gennemsnit på landsplan. SEAS-NVE og Fibia
ser det derfor som en del af deres ansvar at komme den digitale
ulighed til livs.
”Behovet for overførsel af data vokser med 30-40 pct. årligt.
Udviklingen betyder, at der i 2025 vil være behov for at overføre
17 gange så meget data som i dag. Så hvis alle – unge som ældre
– skal have lige gode muligheder for at deltage i nutidens og fremtidens digitale samfund, så må vi gøre noget. Det er en opgave, vi
er glade for at kunne tage på os,” siger Casper Holst-Christensen,
Fibia.
Det er ikke nødvendigvis hele Sjælland, hvor borgere og virksomheder kan se frem til at få glæde af elselskabet Seas-NVE’s 3,4
milliarder store investering i bredbånd.
Investeringen, der løber frem til 2023, er nemlig ”øremærket”
elselskabets 375.000 andelshavere.
Da store dele af borgerne i en række kommuner er organiseret i
andre forsyningsselskaber, kan de ikke få del i milliardinvesteringen.
”Det er korrekt, at den investering er øremærket andelshaverne i Seas-NVE og NRGi. Der vil være enklaver, hvor folk er en
del af andre forsyningsselskaber, siger direktør i Fibia, Casper
Holst-Christensen.
Fibia er et kommercielt selskab, så hvis der er huller eller enklaver, hvor der er interesse for fiberforbindelser, og det vil give
mening for os at udrulle fiber i de områder, så er vi også interesserede i det,” siger Casper Holst-Christensen.

Pas godt på Andreas’
data, han er ny elev på en
ungdomsuddannelse…
Andreas er en af de over 253.000* unge, der går
på en ungdomsuddannelse. Hans karakterer, faglige og personlige udfordringer er registreret i jeres
skolefaglige it-system.
Passer I godt nok på Andreas’ data?
Som uddannelsesinstitution er I dataansvarlige.
Derfor er det jeres ansvar, at it-understøttelsen af
det studieadministrative arbejde opfylder kravene
for korrekt håndtering og beskyttelse af persondata. Vi har bygget STUDICA – et nyt sikkert itsystem, der understøtter det studieadministrative
arbejde på ungdomsuddannelserne.
Hvordan lever Studica op til kravene
om SikkerHed og databeSkyttelSe?
Sikkerhed er tænkt ind i løsningen og hjælper jer
med at overholde reglerne om GDPR ved bl.a.
 at understøtte ret til indsigt og berigtigelse
 at sikre samtykke om databehandling
 automatiseret overvågning
 at kryptere og beskytte personoplysninger
 at dokumenter og oplysninger er opbevaret
sikkert i løsningen
 at have rollebaseret adgang og begrænset databehandling
*Kilde: www.DEG.dk

Med STUDICA er uddannelsesinstitutionerne sikret førsteklasses datasikkerhed og er
klædt godt på til den digitale
fremtid.

læs mere om Studica på:
Studica.dk

UVdata is a part of
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Kalundborg Kommune vil gerne
have vasket de røde pletter af
Da Energistyrelsen kortlagde internethastighederne i hele landet i forbindelse med lanceringen af Bredbåndspuljen, viste
den, at hver anden ejendom i Kalundborg Kommune havde mellem nul og 5 Mbit/s i internethastighed. Landkortet over
internethastigheder i Kalundborg er fyldt med røde pletter.
Borgmester Martin Damm (V) Kalundborg Kommune og næstformand i KL
hilser derfor Seas-NVE´s investering på 3,4 mia. kr. i fibernet på Vest- og
Sydsjælland velkommen.
Kalundborg Kommune har et projekt sammen med Fibia om at undersøge,
om de kan opnå 40 pct. i opbakning til fibernet i et typisk landområde i
kommunen. Kommunen må ikke involvere sig økonomisk i projektet, men
kommunen vil gerne være med til at informere om projektet, og såfremt
det viser sig, at der er interesse for at tilslutte sig fiberprojektet, vil kommunen være behjælpelig med hurtigt at give tilladelser til gravearbejde og
tilslutninger.
Ifølge Martin Damm er det ikke kommunen, der skal stå i vejen for udrulningen af fibernet ved at være længe om at give tilladelser. Desuden
er Kalundborg Kommune ved at undersøge, om den må skrive direkte til
borgerne i e-boks om fiberprojektet.

Hver anden boligkøber
undersøger internetforbindelsen
inden de køber hus

FAKTA

En undersøgelse fra Boligsiden.dk fra 2018 viser, at hver anden
huskøber undersøger internetforbindelsen inden boligkøb, og helt
op til 90 procent af de danske kommuner mener, at det er vigtigt
at have hurtigt bredbånd for at understøtte bosætningen og erhvervsudviklingen i kommunerne.

”Vi har en interesse i at få rullet fiber ud til så mange som muligt for at få
flere borgere og virksomheder til kommunen. Men det offentlige vil også
gerne digitalisere sin kontakt med borgerne, og derfor er det nødvendigt,
at borgerne kan komme i kontakt med kommunen digitalt,” siger Martin
Damm.
Ifølge Martin Damm har Kalundborg Kommune problemerne helt tæt inde
på kroppen med dårlig infrastruktur. Mange er hæmmet i deres daglige
virke på grund af dårlig digital infrastruktur. Hver anden ejendom i kommunen har mellem nul og 5 Mbit/s. Det er disse røde pletter kommunen
gerne vil have vasket af.
‹‹‹
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Næstved Kommune:

”En rigtig
glædelig nyhed”

›››

Bredbåndskonsulent
i Guldborgsund:

”Spændende
investering
fra Fibia”
Bredbåndskonsulent Niels Kjærgaard Guldborgsund Kommune understreger, at kommunen er teknologi- og leverandørneutral. Han synes dog,
det er interessant, at Fibia nu vil udbrede fibernet til alle andelshavere i
Seas NVE på Sydhavsøerne.
”Det er markedskræfterne, der afgør i hvilke områder deres teknologi
rulles ud. Jeg synes det er spændende, at Fibia nu melder ud, at de vil
dække alle husstande, da jeg jævnligt oplever at blive kontaktet af husstande, der er frustreret over, at de kan se hvordan der graves fiber ned,
men at deres egen husstand ikke kan komme i betragtning. Flere husstande tilkendegiver ligeledes en øget betalingsvilje til at få fiber. Der har
dog været rigtig god interesse fra en række leverandører af fast trådløst
bredbånd til at dække de adresser, som Fibia ikke har haft mulighed for
at dække”, siger Niels Kjærgaard.
Guldborgsund Kommune er en af de kommuner på Sjælland med de
bedste internethastigheder. Der har som nævnt været en række mindre
leverandører af fast-trådløse forbindelser, der har leveret i landområder,
hvor de traditionelle udbydere ikke har leveret hurtigt internet.
”Jeg kender ikke de endelige kriterier fra Fibia. Men jeg ser frem til at
høre nærmere. Fibia, de øvrige leverandører og Guldborgsund Kommune har en fælles interesse i at få hurtigt bredbånd ud til så mange som
muligt. Vi er ikke gift med Fibia. Ej heller med andre leverandører. Vores
vigtigste opgaver er at få synliggjort over for leverandører, at Guldborgsund Kommune er et område, der er interessant at investere i,” siger Niels
Kjærgaard.
I 2017 opnåede Guldborgsund Kommune at få Teleprisen 2017 fra IDA
Tele. Kommunen har indtil nu skaffet 7.000 husstande hurtigt internet.
”Forleden blev jeg ringet op af en glad borger, som havde fået 90 Mbit/s
på en fast-trådløs internetforbindelse. Han havde hidtil haft 5 Mbit/s.
Det gør en kæmpe forskel, fordi man kan udføre sit arbejde hjemme fra,”
siger Niels Kjærgaard, som har været bredbåndskonsulent i Guldborgsund Kommune i tre år.
Guldborgsund Kommune forventer, at op mod 98 pct. af kommunens
borgere i 2020 vil have adgang til hurtigt bredbåndsinternet.
‹‹‹

”En rigtig glædelig nyhed. Både for os som kommune og
for borgergrupperne i kommunen. Vi har i Næstved Kommune både støttet borgergrupperne med at ansøge om
hurtige internetforbindelser gennem Bredbåndspuljen og
hvis denne ansøgning ikke lykkedes, så hjælpe til med at
finde et alternativ.”
Det siger chefkonsulent Leif Jacobsen, Næstved Kommune, som kommentar til, at Fibia vil investere 3,4 mia. kr. i udbygningen af fibernet på
Sjælland.
”Det er tilkendegivelserne fra borgergrupperne, der er det mest interessante for energiselskaberne. Borgergrupper som har frivillige der går
rundt hos naboer og genboer for at indhente foreløbige tilsagn om at ville
være med i projektet, det er den egentlige guldgrube for energiselskabet.”
”Dette ’fodarbejde’ er afgørende for en ansøgning til den statslige Bredbåndspulje, men kan også -som det andet skud i bøssen – være adgangen til et kommercielt projekt med en teleoperatør. Kommunerne har begrænsede muligheder, men kan spille en vigtig rolle i den sammenhæng
ved at hjælpe til med, at borgere og leverandører mødes. Energiselskaberne har en anden forretningsmodel end de traditionelle, kommercielle
selskaber som f.eks. TDC. Energiselskaberne er jo brugerejede og lytter
lidt mere til, hvad deres el-kunder siger, men de skal jo også have et vist
kundeunderlag for at kunne gennemføre projektet,” siger Leif Jacobsen.
Næstved Kommune er i lighed med andre sjællandske kommuner dårligt
dækket ind med hurtige bredbåndsforbindelser.
”Der er mange røde pletter på landkortet. De røde pletter viser ejendomme med internethastigheder på under 5 Mbit/s. Der er store landområder, hvor der er dårlig dækning. Vi glæder os over, at Fibia vil investere og
vi vil gerne se resultaterne af disse investeringer,” siger Leif Jacobsen,
som understreger, at kommunen er teknologi- og leverandørneutral.
”Vi er som kommune kun interesserede i, at borgerne får ordentlig internetdækning og at virksomheder i kommunen kan drive virksomhed uden
for bykernen. Det kræver som forudsætning en hurtig internetforbindelse. Vi vil gerne intensivere vores samarbejde med Fibia og tager gerne
fat på at etablere kontakt til borgergrupper. Alle har interesse i denne
udvikling”.
Siden Bredbåndspuljens første ansøgningsrunde i 2016 har 1456 husstande/virksomheder i Næstved Kommune fået eller står umiddelbart
overfor at få højhastigheds bredbånd via et rekordstort bidrag på næsten
40 mio. kroner fra Bredbåndspuljen.
‹‹‹

”

Vi er som kommune kun interesserede i, at borgerne får ordentlig internetdækning og at virksomheder i kommunen kan drive virksomhed
uden for bykernen. Det kræver som forudsætning en hurtig internetforbindelse.
Leif Jacobsen, Næstved Kommune

Kommunen har indtil nu skaffet 7.000 husstande hurtigt internet.
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Ny ØS Indsigt kontrakt
lander hos EG
”Tildelingen er sket til EG,” siger bestyrelsesformand i ØS Indsigt, Martin Sort Mikkelsen, Hjørring Kommune, efter at
ejerkredsen, der består af ti kommuner og to regioner, annullerede det tidligere EU-udbud på grund af en klage over
udbudsteksten til økonomisystemet. Det var EG, der klagede til Klagenævnet for EU-udbud, og fik medhold. Nu har EG
så vundet den samlede kontrakt.

Det var leverandøren EG, der klagede over udbudsteksten til økonomisystemet ØS Indsigt,
da der var en tilkendegivelse af, at databasen
skulle være MySQL, som bygger på Open
Source. EG fik foreløbigt medhold i sin klage.
Det betød, at ejerkredsen bag ØS Indsigt annullerede udbuddet før sommerferien og lavede et nyt EU-udbud, som EG – den nuværende
samarbejdspartner – har vundet.
Til forskel fra det første EU-udbud, som var
delt op i to, hvor Miracle vandt applikationsvedligeholdelsen og EG vandt serverdriften –
sendte ejerne det andet udbud ud i én samlet
kontrakt og overlod til leverandøren at vælge
den database, der skulle bruges til vedligeholdelse og videreudvikling af applikationen.
Det er denne samlede kontrakt, som EG nu har
vundet.
”Vi har fået nogle gode tilbud fra tre leverandører. Evalueringen af disse viste, at EG samlet
set havde leveret det bedste tilbud, hvorfor de
vandt aftalen. Der er tale om en ny aftale og et
nyt kontraktgrundlag. Så selv om leverandøren
er den samme som nu, er det et nyt samarbejde som vi skal have pustet ny energi i,” siger
Martin Sort Mikkelsen.
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De tre leverandører, som bød på ØS Indsigt
i anden runde, var: CGI, Netcompany og EG.
Den nye byder i anden runde var Netcompany,
hvorimod Miracle, som vandt applikationskontrakten i første runde, ikke bød ikke i anden
omgang på den samlede kontrakt.
Ejerkredsen består af 10 kommuner og to
regioner. Det er drevet som forening, der i
fællesskab ejer kildekoden til it-systemet ØS
Indsigt.
Det er de to konsulentvirksomheder Optimum
IT og Tolstrup & Hvilsted, der i forbindelse med
begge udbud har rådgivet ejerkredsen bag ØS
Indsigt.
Selv om det er én aftale overtager leverandøren koden for applikationen den 1. januar 2019
og overtager driften fra 1. maj 2019.
I det nye udbud er der udover de 12 ejere af
ØS Indsigt, 17 kommuner og 1 region med som
passive medlemmer. De er med på sidelinjen
i udbuddet, og kan siden vælge at blive aktive
medlemmer og bruge ØS Indsigt.
Foreningen har overordnet set samme struktur
som Brugerklubben SBSYS og der er sammenfald i medlemskredsen.
‹‹‹

”

Evalueringen af disse viste, at
EG samlet set havde leveret det
bedste tilbud, hvorfor de vandt
aftalen.
Martin Sort Mikkelsen, Hjørring Kommune

FAKTA
Ejerkredsen:
Regioner:
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Kommuner:
Gladsaxe, Herning, Hjørring, Holstebro, Hørsholm,
Ikast-Brande, Jammerbrugt, Odense, Svendborg,
Vejle.

●

●
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Johnny Iversen EG:

”Det er jeg selvsagt
rigtig glad for”
EG er løbet med den nye kontrakt til udvikling og drift af økonomisystemet ØS Indsigt, som ejes af en forening med
ti kommuner og to regioner. ”Det er jeg selvsagt rigtig glad for,” siger divisionsdirektør Johnny Iversen, EG.

”

Så en del af moderniseringsopgaven består nu
i, at ØS Indsigt får åbne interfaces over mod
andre systemer og at sikre, at løsningen
understøtter den fællesoffentlige
rammearkitektur.
Johnny Iversen, EG

”Det er jeg selvsagt meget glad for, og jeg mener, det er det rigtige for de
ti kommuner og to regioner, der er medlemmer af foreningen og som ejer
økonomisystemet. Vi skal modernisere applikationen og gøre økonomisystemet mere tidssvarende,” siger Johnny Iversen.
EG har været leverandør til ØS Indsigt i rigtig mange år. Men Johnny Iversen understreger, at det er en ny kontrakt, og at der ligger en stor moderniseringsopgave foran EG og for ejerkredsen med at gøre økonomisystemet
tidssvarende.
”Der er i de senere år sket udskiftninger af store centrale it-systemer i
forbindelse med monopolbruddet. Mange af systemerne har et naturligt
interface til økonomisystemer. Så en del af moderniseringsopgaven består
nu i, at ØS Indsigt får åbne interfaces over mod andre systemer og at sikre,
at løsningen understøtter den fællesoffentlige rammearkitektur. Samtidig
får langt flere medarbejdere mobile enheder, og efterspørger derfor mobil
adgang til data i økonomisystemet. Endelig taler vi om at kigge på mulighederne for at automatisere rutineopgaver med robotics og lave dataanalyse
med Big Data. Det er nogle af de opgaver, som vi forventer, at der skal
løses i den nye kontrakt,” siger Johnny Iversen.

Første udbud
I det første udbud tabte EG kontrakten om applikationsudvikling og vedligeholdelse til Miracle, mens EG vandt kontrakten om drift af systemet.
Der var imidlertid ingen tvivl om, at det var den første opgave, der var den
vigtigste at vinde for EG. Det skete i maj 2018.
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EG klagede over EU-udbuddet om ØS Indsigt. Klagenævnet for EU-udbud gav EG medhold i klagen. Så annullerede ejerkredsen bag ØS Indsigt
udbuddet og sendte økonomisystemet ud i et nyt offentligt EU-udbud efter
sommerferien.
I stedet for at dele udbuddet op i to dele, som det skete i første runde,
blev det nye udbud en samlet kontrakt, hvor udvikling og vedligehold af
applikationen blev slået sammen med driften. Det er den kontrakt EG nu
har vundet.
Der var tre som bød på opgaven i anden runde. Foruden EG, var det CGI og
Netcompany. Det var klageren som løb med hele kontrakten.
”Vi klagede jo ikke over udbuddet bare for at klage. Vi klagede, fordi vi
mente, der var noget at komme efter. Klagenævnet for EU-udbud gav os jo
ret i vores klage. Det var vi tilfredse med, ligesom vi er tilfredse med at have
vundet den samlede kontrakt i denne anden runde, og som jeg også mener
er det bedste for kunderne i de ti kommuner og to regioner,” siger EG’s
divisionsdirektør Johnny Iversen.
Den ny kontrakt løber til november 2021 og kan efterfølgende forlænges
med to gange et halvt år.
EG har udviklet og driftet ØS Indsigt siden starten.
Johnny Iversen omtaler ØS Indsigt som en stor kontrakt.
‹‹‹

/ Af Flemming Kjærsdam

n Digitalisering

Digital service
i verdensklasse
Regeringen lancerer som led i Sammenhængsreformen ”Digital service i verdensklasse”. Reformsporet skal ved hjælp af
digitalisering og nye teknologier udvikle den offentlige sektor, så borgere og virksomheder kan få en mere sammenhængende og tidssvarende digital service.
Den store plan for digitalisering blev fremlagt af regeringen i slutningen
af oktober. Målet er at indgå en national pagt om digitalisering med kommuner, regioner og styrelser og sikre mere sammenhæng i brugerrejserne,
når danskerne tager digital kontakt til det offentlige.
”Danskerne har i den grad taget NemID, Digital Post og digitale selvbetjeningsløsninger til sig. Hvad enten det drejer sig om at læse post fra kommunen eller søge om SU eller boligstøtte kan det klares digitalt. Det betyder, at meget af kontakten til den offentlige sektor finder sted hjemmefra,
når det passer borgeren,” skriver innovationsminister Sophie Løhde (V).
Som en del af Sammenhængsreformen lancerer regeringen nu reformsporet Digital service i verdensklasse. Med Sammenhængsreformen
ønsker regeringen at skabe en mere sammenhængende offentlig sektor,
som sætter borgeren i centrum for den offentlige velfærd. Og her spiller
digitaliseringen en helt central rolle. Den digitale udvikling giver nye muligheder for at udvikle den offentlige service til større gavn for borgerne. Det
skal vi blive langt bedre til at udnytte.
Siden 2001 har digitaliseringen taget afsæt i en række offentlige strategier, herunder fællesoffentlige digitaliseringsstrategier, sammenhængsreform og fælleskommunale digitaliseringsstrategier. Der opleves en høj
offentlig ambition på det digitale område samt en solid tro på de fremtidige muligheder, teknologierne skaber. Den digitale ambition i det offentlige
har været med til at sikre, at Danmark i dag er det mest digitaliserede land
i EU og et af de mest digitaliserede lande i verden. Senest er Danmark i
FN’s ”E-government survey 2018” blevet kåret som verdensledende i at
tilbyde offentlige services og information gennem internettet.
Regeringen ønsker at bevare denne førerposition og samtidig hæve de

politiske ambitioner. Det er nødvendigt for, at den offentlige sektor kan
følge med den hurtige digitale udvikling og borgerens høje forventninger til
digitale løsninger.

Tre indsatsområder
Digital service i verdensklasse identificerer tre indsatsområder, der skal
skabe en mere sammenhængende og fleksibel service med borgeren i
centrum:
n Viden, overblik og gennemsigtighed
n Digital service på borgernes og virksomhedernes præmisser
n Hurtig udbredelse af ny teknologi
Målet er at indfri de tre indsatsområder i løbet af de næste fem år. Man
kan godt sige, at indsatserne er beskrevet i de fællesoffentlige digitaliseringsplaner, men regeringen ønsker åbenlyst at sætte mere tryk på. De vil
gerne have at det går lidt hurtigere. Selv om fem år lyder som meget lang
tid, er det meget ambitiøst, da der er tale om enorme mængder af data,
der skal åbnes op for og stilles til rådighed samtidig med, at disse data
skal beskyttes, så de ikke falder i de forkerte hænder.
En af indsatserne hedder ”mit overblik” som giver borgerne en samlet
indgang til det offentlige på borger.dk.
Et fælleskommunalt projekt hedder ”adgang til egne data”. Det handler
om stort set det samme som ”mit overblik”. Kommunerne har de samme
mål som innovationsministeren. Dette projekt går i gang i fem kommuner
i december.
‹‹‹

22 initiativer i regeringens nationale digitaliseringsplan:
Med 22 initiativer skal reformsporet
være med til at sikre, at danskerne
i fremtiden møder en tidssvarende
og sammenhængende offentlig
sektor. Følgende otte initiativer er
de vigtigste:
4.Regeringen vil indgå
en digitaliseringspagt
med KL og Danske
Regioner, der forpligter
alle parter på de tre
indsatsområder og
sikrer digital service i
verdensklasse.

1. Ny strategi for offentlige
data skal medvirke til øget
tillid og samtidig sikre, at
vi får mest mulig gavn af
de mange offentlige data.

5. Sammenhængende
digitale brugerrejser
skal sikre, at borgere
og virksomheder i 20
vigtige situationer med
flere gøremål oplever en
nemmere og mere sammenhængende digital
service.

6.En ny kørekort-app skal gøre
det nemmere
for borgerne at
legitimere sig i
Danmark, og på
sigt skal andre
ID-beviser gøres
digitale.

2. Regeringen vil oprette
et Dataetisk Råd, der bl.a.
skal give anbefalinger om
dataetiske spørgsmål og
dilemmaer og bidrage til
samfundsdebatten.

3. Under navnet ’Mit overblik’ skal der
etableres en samlet indgang til det
offentlige på borger.dk, der bl.a. skal
give borgerne overblik over egne sager,
vigtige frister og de mest relevante
data, som det offentlige har om dem.

7. Der etableres en ny investeringsfond, der skal sætte skub i
afprøvningen og brugen af nye
teknologier, kunstig intelligens,
og digitale velfærdsløsninger.
Fonden vil – sammen med allerede
igangsatte initiativer - få en samlet
investeringsvolumen på i alt 410
mio. kr. frem til 2022.

8. National strategi for
kunstig intelligens skal gøre
Danmark til et af de førende
lande og samtidig opstille
klare etiske principper for
brugen af kunstig intelligens
i Danmark.
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Danmark vil i front
med kunstig intelligens

Regeringen har med sin nationale digitaliseringsstrategi en ambition om, at Danmark inden 2025 skal være blandt de førende lande i verden til at anvende kunstig intelligens. Derfor vil regeringen lægge en national plan for udbredelsen af nye
teknologier, og opstille etiske principper for brugen af kunstig intelligens.
Som led i regeringens ambition om at være et af de førende lande i verden
inden for anvendelsen af kunstig intelligens, etablerer regeringen en
ny investeringsfond, der får 410 mio. kr. til investeringer frem til 2022.
Regeringen vil sammen med bl.a. KL afklare, hvilke teknologier og hvilke
projekter som skal prøves af i kommunerne. Ifølge kilder i Finansministeriet er det ikke på nuværende tidspunkt besluttet, hvilke projekter der
skal gennemføres og hvordan de skal finansieres. Desuden er der allerede
igangsatte initiativer og pengene skal også anvendes til signaturprojekter.
Regeringen ønsker derfor at indgå en aftale med KL og Danske Regioner
om en digitaliseringspagt, hvor statslige myndigheder, regioner og kommuner forpligter sig til at samarbejde om den retning, som udstikkes med
reformsporet.
I dag bruges kunstig intelligens i en del private virksomheder, mens det
kun i begrænset omfang er inde i kommunerne. Men ifølge en KMD Analyse fra september 2018, hvor kommunale beslutningstagere bliver spurgt
om anvendelsen af nye teknologier, kan Big Data og Machine Learning
være de to næste bølger i kommunernes investeringer.
33 pct. af de adspurgte i kommunerne forventer at implementere Big Data
i løbet af de kommende 12 måneder. 29 pct. af beslutningstagerne i kommunerne forventer at implementere Machine Learning. Det er et markant
spring i forhold til det nuværende niveau på hhv. 17 pct. og tre pct.
Hvis man sætter machine learning ind i et lidt længere perspektiv, siger
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55 pct. af de adspurgte, at teknologien er implementeret i deres kommune
om tre år, udover de tre pct., som allerede har implementeret teknologien i
dag. Machine learning er i KMD Analysen defineret som computeres evne
til på egen hånd at forbedre deres opgaveløsning og kan således rummes
inden for begrebet kunstig intelligens.

112
Hurtigere identifikation af borgere med hjertestop via avanceret stemmegenkendelse på telefonopkald til akuttelefonen 112. En mere fokuseret og
risikobaseret kontrol for snyd med selskabsskat. Og bedre diagnosticering
og behandling af patienter med kræft.
Det er eksempler på nogle af de forsøgsprojekter i den offentlige sektor,
hvor man i dag afprøver kunstig intelligens. Og står det til regeringen, er
det kun begyndelsen.
Som led i reformsporet ’Digital service i verdensklasse’ – det tredje af
Sammenhængsreformens i alt seks reformspor – vil regeringen udarbejde
en national strategi for kunstig intelligens. Strategien skal være med til at
gøre Danmark til et af de førende lande inden 2025, når det gælder brugen
af teknologien.
”Kunstig intelligens rummer store muligheder, og overalt i verden er man
i disse år for alvor i gang med at tage teknologien til sig. Vi skal også herhjemme bruge kunstig intelligens til bl.a. at styrke vores velfærd og ser-

viceydelser i det offentlige. Derfor går vi nu i gang med at lave Danmarks
første nationale strategi for kunstig intelligens, der skal gøre os til et af de
lande i verden, som er længst fremme med at bruge teknologien,” siger
innovationsminister Sophie Løhde (V).
Den nationale strategi skal gå på tværs af den offentlige og private sektor
og sætte en fælles retning for igangværende og fremtidige initiativer inden
for kunstig intelligens.
Strategien skal sikre, at offentlige myndigheder og danske virksomheder
har de bedste rammer for at udnytte mulighederne ved kunstig intelligens.
Ved at koordinere og fokusere viden og indsatser skal strategien sikre, at vi
hurtigere formår at udnytte mulighederne ved kunstig intelligens.
Med afsæt i den nyeste viden på området fra danske og udenlandske
forskningsmiljøer skal strategien give svar på, hvordan virksomheder og
offentlige myndigheder kan blive bedre til at bruge kunstig intelligens.
Det kan fx ske ved at klargøre og give adgang til data, igangsætte forsøgsprojekter og investere i fælles infrastruktur. Strategien skal desuden
bygge videre på de tiltag, regeringen allerede har igangsat for at fremme
uddannelse og forskning i digitale teknologier.
”Kunstig intelligens rummer et enormt potentiale for dansk erhvervsliv.
Teknologien giver virksomhederne mulighed for at optimere værdikæder
og skabe nye forretningsmuligheder. Vi skal nu se, hvordan vi kan give
danske virksomheder de bedste betingelser for at gribe mulighederne
inden for kunstig intelligens,” siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

Etikkken
Den nationale strategi vil også indeholde etiske principper for brugen af
kunstig intelligens i Danmark. Principperne skal sørge for, at privatliv,
sikkerhed, gennemsigtighed og retfærdighed sikres i anvendelsen.
”Der er ingen tvivl om, at vi i fremtiden – både i den offentlige og private
sektor – kan få kolossal gavn af kunstig intelligens, men der også er en
række etiske dilemmaer forbundet med at bruge teknologien. Hvem har
eksempelvis ansvaret, hvis en robot har stillet en forkert sygdomsdiagnose eller truffet en forkert afgørelse i behandlingen af en sag? Det bliver vi

”

Foto: Nadia Fryd

Derfor går vi nu i gang med at lave Danmarks
første nationale strategi for kunstig intelligens,
der skal gøre os til et af de lande i verden, som
er længst fremme med at bruge teknologien.
Innovationsminister Sophie Løhde (V).

nødt til at forholde os til. I den nye nationale strategi vil vi derfor opstille
etiske principper for brugen af kunstig intelligens, så vi kan have kontrol
med, at teknologien bruges forsvarligt,” siger Sophie Løhde.
Regeringen nedsætter også et dataetisk råd.
‹‹‹

Omnia Kommunal
Visionen om den digitale kommune starter med
digitalt samarbejde og kommunikation.
Omnia Kommunal er et intranet og digital
arbejdsplads i en samlet løsning, skræddersyet
til kommunale behov.

Omnia Kommunal har særligt fokus på at skabe dialog
på tværs i kommunen mellem alle typer af medarbejdere.
Omnia Kommunal understøtter samarbejde mellem
administrativt personale og dem som arbejder direkte
med borgerne i fx ældreplejen eller skoleområdet.
Omnia Kommunal understøtter også de mobile
medarbejder, som kan tilgå den digitale arbejdsplads
via telefon eller tablet.
Omnia Kommunal er skabt i samarbejde med Hillerød
Kommune som fremtidens digitale arbejdsplads

Læs mere: www.preciofishbone.dk/omnia-kommunal
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Ny 02.19:

SaaS slår luften ud af ASP
I den tredje udgave af SKI-aftalen 02.19 bliver der fokuseret på Software as a Service (SaaS), som der sættes cloudløsninger
med tilhørende services på. Tidligere hed 02.19 aftalen ASP og Cloud. Men i den nye 02.19, der træder i kraft i starten af 2019,
slår SaaS luften ud af ASP.

Markant vækst
02.19 så dagens lys for første gang i 2010. Aftalen har oplevet en markant vækst de seneste ni år. Der omsættes for flere milliarder kroner på
aftalen. Der er kommet utrolig mange leverandører med på aftalen, og
mange kommuner og regioner og styrelser handler ind på den, da de kan
købe både små og rimeligt store løsninger ind direkte uden selv at skulle
i udbud, da SKI har gennemført udbuddet på de offentlige indkøberes vegne. Antallet af cloud services steg fra 36 i 2010 til 368 i 2014. Og med den
nye fokusering på SaaS vil der komme ny luft til aftalen med endnu flere
services i skyen.
”Vi har lavet en grundig markedsundersøgelse af SaaS, som forberedelse til designet af udbuddet. Vi kan konstatere, der er utroligt mange
serviceleverandører på markedet. Fra helt små nicheleverandører, og op til
de store virksomheder, som leverer koncerndækkende fagsystemer med
tilhørende services, mange er vitale for offentlige organisationers daglige
gøremål. Vi kan se markedet vokser. Uden at sætte konkrete tal på, har vi
forventninger om en markant stigning i antallet af leverandører og dermed
services på den nye 02.19. Det er kun fint med mere konkurrence,” siger
chefkonsulent Lars Grelck, SKI.
02.19 er en af de største aftaler hos SKI målt på omsætning. Den nye af-

tale kan sagtens vise sig at fortsætte den tendens med flere leverandører
og flere kunder og services. Den nye SaaS aftale fortsætter konceptet med
betalinger på abonnementsvilkår, og deraf følger en mere intens konkurrence mellem leverandørerne, da de leverede services bliver skarpere og
mere målrettede. Det vil sige 02.19 aftalegrundlaget hele tiden forfines og
forsøger at følge med tendenserne på markedet for services.

Kundens data ved ophør uden betaling
I den nye 02.19 aftale er der igen fokus på kundernes exit-betingelser mv.
Det har alle dage været et godt grundlag for en konflikt mellem kunde og
leverandør, når kunden ønsker at opsige en kontrakt. I den tidligere 02.19
var der et beregningsmodul med i aftalen, så den kommunale it-chef
kunne beregne, hvad det vil koste at ophæve en kontrakt på et system i
samme øjeblik, det blev indkøbt. Men nu er vilkårene ved ophør og for exit
også ved at nå et ”vendepunkt”, ifølge SKI, fordi leverandørerne godt kan
se, at det er kunderne, der ejer egne data, og de har ret til at få disse data
med sig uden at skulle betale ekstra.
”Den nye 02.19 aftale definerer nye exit betingelser og som en del af disse,
hvad det er for et format kunden kan få sine data i, hvis samarbejdet
afbrydes, og kunden skifter over til en anden leverandør. Leverandørerne
anerkender, at kunderne har ret til egne data og de skal som udgangspunkt ikke betale ekstra for at få dem leveret, når samarbejdet ophæves,”
siger Anders Lisby Madsen.
Som nævnt er aftalen lavet i samarbejde med KOMBIT og It-Arkitekturrådet. Det betyder, at de fagsystemer, der leveres gennem 02.19 også
skal tilpasses de services, KOMBIT løbende kommer med – eksempelvis
de otte Støttesystemer, som er med til at skabe sammenhæng mellem
fagsystemerne.
Adgangsstyring er en del af de otte fælleskommunale Støttesystemer,
som KOMBIT har indkøbt til landets kommuner. De syv andre Støttesystemer forventes også at blive en del af 02.19 efterhånden som de bliver
offentliggjort.

Databehandleraftale
Der ligger også en databehandleraftale fra Datatilsynet med som standard
i 02.19. Den skal underskrives mellem kunde og leverandør for at overholde EU-persondataforordningen.
”Hvis kunderne mener, at denne databehandleraftale ikke er stram nok, og
stiller skærpede krav, så kan de gennemføre et miniudbud. Hvis de mener,
Datatilsynets databehandleraftale er tilstrækkelig, så ligger den med som
standard,” siger Lars Grelck. 			
‹‹‹
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Vi kan se markedet vokser. Uden at
sætte konkrete tal på, har vi forventninger om en markant stigning i antallet
af leverandører og dermed services på
den nye 02.19. Det er kun fint med mere
konkurrence.
chefkonsulent Lars Grelck, SKI.

›››

Den nye SKI-aftale 02.19, som bliver sendt i offentligt udbud i løbet af
november, bliver en samlet aftale med SaaS, der leveres fra off-premise.
De to tidligere udgaver af 02.19 bestod af to delaftaler - og yderligere en
delaftale for hver sektor. Alle sektoraftaler var splittet op mellem ASP og
Cloud. Den opdeling er nu endegyldigt ude.
”02.19 bliver én aftale. Vi har hidtil haft en opdeling af ASP og Cloud
på 02.19. Det har været opdelt af historiske grunde og den måde som
markedet så ud på – på det tidspunkt. Vi er nu kommet til et nyt stadie
med SaaS, der har fået en vis vægt på markedet som leveranceform og
betegnelse både blandt kunder og leverandører. ASP ryger ud af den nye
02.19. SaaS er mere standardiserede leverancer, ’services’ – som vi også
konsekvent betegner dem – der kan bruges på tværs af kommunerne,”
siger kontraktstyringschef Anders Lisby Madsen, SKI.
Den nye 02.19 aftale er kommet til i et samarbejde med en række kommuner, som har deltaget i referencegrupper, og det fælleskommunale KOMBIT, og KL´s It-Arkitekturrådet for at sikre, at der bliver stillet de rigtige krav
til leverandørernes services.
Det hedder FORM (Forretningsreferencemodel red.) og er en model for
klassifikation og opmærkning af de opgaver en offentlig organisation skal
løse.

ANNONCE

Næstved Kommune får hjælp af det
oprindelige danske mobilnet for at
komme sorte huller til livs
Siden GDPR trådte i kraft, har ansatte i
Næstveds sundheds- og hjemmepleje
skullet tilgå kommunens servere, når de
er på hjemmebesøg. Men de har været
plaget af sorte huller i dækningen,
hvilket har skabt frustration og stress.
Nu har kommunen indgået aftale med
tele- og sikkerhedsselskabet Net1 for at
løse problemet.
I Næstved Kommune har sundhedsplejersker
og ansatte i hjemmeplejen haft et ekstra
pres i hverdagen, siden GDPR trådte i kraft.
De bruger en bærbar pc eller iPad til at tilgå
journaler og patientinformation, og de har
siden GDPR skullet have adgang til
kommunens server, når de var ude hos
borgerne.
Hvor vi tidligere kunne have informationerne liggende på en bærbar eller tablet,
kræver alt arbejdet nu netdækning, og det
har været et kæmpe problem, at der flere
steder ikke har været nogen. Så sidder
vores folk hos borgerne/patienterne og
kan ikke hjælpe,” fortæller Helle Kjølhede,
ledende sundhedsplejerske i Næstved
Kommune.
De skubber arbejdsopgaver foran sig
Det har eksempelvis betydet, at sundhedsplejersker ude hos nybagte forældre ikke
kunne hente informationer om et spædbarns
vægtkurve eller andre data, der er vigtige
for deres arbejde.
Hvis de skal sidde og vente på at
kunne få forbindelse til serveren, kan de
simpelthen ikke nå deres arbejde. Som
leder af sundhedsplejen er det vigtigt for

mig, at de kan lave arbejdsgange færdige
hos borgerne, for ellers bliver de nødt til at
skubbe arbejdsopgaver foran sig hele tiden,
og det holder ikke,” siger Helle Kjølhede.
Borgernes oplevelse bliver jo også
ringere. For i besøget kommer man til at
bruge ualmindelig meget tid på at snakke
om netværk, der ikke virker, og uden
eksempelvis vægtkurven er det svært at få
en rød tråd i samtalen. Så det kommer til
at fylde for meget i et besøg, at teknikken
driller.”
Hjælp fra det oprindelige mobilnet
For at komme problemet til livs, har Næstved
Kommune indgået aftale med Teleselskabet
Net1 om at levere routere, som de ansatte
enten kan have i tasken eller i deres bil.
På den måde supplerer Net1’s netværk
kommunens eksisterende udbyder og
lukker hullerne.
Net1 har et af de mest driftsikre og langtrækkende netværk, fordi teleselskabet
gør brug af frekvenserne fra dansk
mobiltelefonis oprindelige net – NMT-450.
Netværket bruger 450 MHz-frekvenserne,
og i forhold til dagens standarder, er
netværket usædvanligt langtrækkende
og stabilt. Hver mast rækker op til 100 km,
og kan levere datahastigheder på op til
30 Mbps.
Direktør i Net1, René Kappelgård, fortæller:
Vi har gennem mange år hjulpet
virksomheder og organisationer, der har
brug for dækning, hvor andre ikke kan
levere det, eller hvor det er kritisk, at der

Net1 leverer to typer routere til Næstved
Kommune. Den ene er en mindre MiFi
router, der er på størrelse med en telefon, mens den anden er en større router
og beregnet til at have stående i bilen.
Net1’s løsninger bruges både af offentlige aktører og virksomheder, der har brug
for netadgang på steder, der ellers ikke
er dækning. Virksomheden leverer også
sikre netværksløsninger til kunder, der
arbejder med kritisk infrastruktur.
altid er forbindelse. Vi har været ude og følge
nogle af de ansatte i Næstved Kommune,
og vi har ved selvsyn konstateret, at der
ikke er tid til netværksproblemer i deres
arbejdsdag.”
Net1 er et dansk-svensk firma og har blandt
andet forsyningsvirksomheder, beredskabstjenester og andre blå blink i kundegruppen.
Det er kunder med strenge krav til forbindelsens sikkerhed og pålidelighed, og det
stemmer godt overens med samarbejdet
med Næstved Kommune, mener René
Kappelgård.
Sikkerhed og pålidelighed er grundpiller
i vores netværk, derfor mener vi, at det
er oplagt, at vores løsning også passer til
Næstved Kommunes behov. Vi har haft en
tæt og åben dialog med både brugere og
IT-afdelingen for at finde den helt rigtige
løsning, som er både kosteffektiv og
skalerbar.”
Vi kan ikke indrette arbejdet
efter huller i netværket
I Næstved glæder ledende sundhedsplejerske
Helle Kjølhede sig til, at medarbejderne kan
vende tilbage til at nå deres arbejde, som
det er meningen, de skal kunne.
Vi har jo tilrettelagt vores arbejde efter,
at vi kan tilgå de her informationer med
det samme, så jeg har fået mange tilbagemeldinger om problemet. Vi har prøvet
at lægge mærke til, om det var et større
problem for nogle af de ansatte end andre.
Men fordi de ansatte tit kører i forskellige
distrikter, har vi ikke kunnet
isolere problemet. Alle vores
sundhedsplejersker har behov
for ordentlig dækning.”

Lad os mødes til en uforpligtende kop kaffe. Ring til Jesper Hansen på 53 86 00 64
og hør om vores løsning, eller besøg os på www.net1.dk/erhverv
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n Digitalisering

Nu kan kommunerne
sætte gode ideer ind
i Idébanken
Nu kan kommunale medarbejdere sætte deres ideer ind i Idébanken. KOMBIT har i samarbejde med en række kommuner
udviklet en fælleskommunal innovationsmodel, der har til formål at forædle og videreudvikle gode ideer fra kommunale
medarbejdere til flyvefærdige it-projekter, som i sidste ende skal føre til ny innovation og økonomiske gevinster i kommunerne.

KOMBITs Idébank havde premiere på Digitaliseringsmessen18 i slutningen af september. Ifølge Markeds- og innovationschef, Inge Speiermann-Vognsen, tog de besøgende på Digitaliseringsmessen godt imod
Idébanken og mange kommuner har meldt sig til.
”Idébanken er en platform, hvor en kommunal medarbejder kan sætte sin
gode idé ind i Idébanken. Det kan også være en god, lokal it-løsning, som
kommunen gerne vil dele med andre kommuner, men ikke selv har ressourcer eller økonomi til at brede den ud. Her stiller vi KOMBITs afdeling
for innovation/organisation til rådighed, så vi i samarbejde med kommuner finder ud af, om ideen er bæredygtig og skal ud og leve i praksis,” siger
Inge Speiermann-Vognsen.

”

Vores mål er at have 100 gode ideer i Idébanken
inden årets udgang og tre prototyper, som kan
prøves af i praksis.
Poul Ditlev Christiansen, KOMBIT
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KOMBIT arbejder sammen med kommunerne om den digitale innovation
og udvikling. Med Idébanken er KOMBITs strategi 2018+ blevet konkretiseret når det gælder innovation sammen med kommunerne, og der er
blevet udviklet et værktøj, der giver kommunerne mulighed for at sende de
gode digitale idéer ind, få dem kvalificeret og sammen med KOMBIT finde
mulige samarbejdspartnere.
En god idé behøver ikke at have en gennemarbejdet projektplan. Den kan
sagtens bero på noget, der er besværligt for en kommunal medarbejder
eller for en borger. Det kan være en medarbejder tænker, det må kunne
gøres smartere. Ideer der skaber værdi for borgerne, for virksomhederne
eller for kommunen.
Idébanken er stedet, hvor de gode ideer bliver delt, drøftet og eventuelt
støttet.

42 gode ideer i Idebanken
Formålet med Idébanken er at få fyldt kontoen op med gode ideer, som
der kan findes teknologiske løsninger på. I øjeblikket er der 42 ideer i
idébanken, og der arbejdes målrettet på, at tre af ideerne bliver videreudviklet til prototyper inden udgangen af 2018. Protyperne præsenteres for
kommunerne, der herefter beslutter, om der skal iværksættes et større
pilotprojekt eller sættes gang i et egentligt løsningsprojekt.
Vicedirektør Poul Ditlev Christiansen, KOMBIT: ”Det fascinerende ved in-

Kaspersky Enterprise Cybersecurity

Offentlige institutioner over
hele verden bruger Kaspersky
Endpoint Security fordi det:
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novationsmodellen er, at den er langt hurtigere end normal systemudvikling. Inden for seks-syv uger kan vi gå fra idé til en prototype, hvor vi har
en fornemmelse af, hvordan brugerinterfacet på løsningen kommer til at
se ud. Efter seks-syv uger har vi et proof of concept, hvor en kommune
eller en leverandør kan klikke sig ind på en løsning og vurdere, om det er
noget vi skal gå videre med og eventuelt tage i drift. Det er fascinerende
at se, hvor kort tidshorisonten er fra den gode idé til en afklaring af, om vi
skal gennemføre et pilotprojekt”.
”Det nye er, at ideerne kommer fra medarbejderne i kommunerne og
skal løse en forretningsmæssig udfordring eller fjerne noget besvær i
kommunerne. Vi er ikke fokuseret på, om det bliver løst med robotter,
blockchain eller kunstig intelligens. Det, vi er interesseret i, er at der er en
forretningsmæssig gevinst ved at løse opgaven rigtigt”.

”

Idébanken er en platform, hvor en kommunal
medarbejder kan sætte sin gode idé ind i
Idébanken”
Inge Speiermann-Vognsen.

Innovationen
KOMBITs bestyrelse besøgte i efteråret 2016 Silicon Valley i Californien
for at kigge på nye teknologier og samle inspiration til KOMBITs 2018+
strategi. Efter turen var der enighed i bestyrelsen om, at kommunerne
skulle samarbejde om at fostre nye ideer, der kan skabe fælleskommunal innovation ved at bruge nye teknologier. Et samarbejde mellem
kommunerne der omsætter gode ideer til flyvefærdige it-løsninger.
”Vi vil gerne facilitere, at kommuner samarbejder om gode ideer og mødes med leverandører for at skabe innovation. Vores mål er at have 100
gode ideer i Idébanken inden årets udgang og tre prototyper, som kan
prøves af i praksis,” siger Poul Ditlev Christiansen.
Den fælleskommunale innovationsmodel fungerer som en tragt, hvor
ideerne forædles i korte intensive forløb. Ideerne drøftes og efterhånden som ideerne bearbejdes bliver det afklaret, hvilke projekter der skal
gennemføres.
‹‹‹

›››

Det er Haderslev, Assens og Nyborg kommuner, der har fået
en god ide om at luge ud i de omstændige procedurer, der
skal følges i forbindelse med bevillinger og tilladelser. Når en
kommune skal holde en mindre byfest, kræver det op til 39 ansøgninger for at få tilladelser til byfesten og at politi, kommune, Beredskabet, Arbejdstilsynet, Spillemyndigheden, Skat,
Fødevarestyrelsen og Regionens præhospital skal inddrages
i processen, siger brancheforeningsformand Svenning Kjær
Pedersen, Brancheforeningen Danske Festudlejere.
Selv det at booke en rodeotyr er heller ikke at kimse ad. Der
skal gives tilladelse til, hvordan strømmen bliver trukket, der
skal være et sikkert underlag under tyren, hvis en rytter falder
af. Er der udskænkning af alkohol, skal der gives bevilling,
kommer antallet af besøgende over 150, skal der laves beredskabsplan. Alle events, store som små, giver udfordringer –
det kan tage op til 16 måneder med ansøgninger og tilladelser.
Det skal kunne gøres nemmere.
KOMBIT har underskrevet en kontrakt med IBM´s Garage, som
laver en løsning, der bygger på Watson. Det bygger på kunstig
intelligens som en platform til tilladelser og bevillinger, så
virksomheder, kommunale medarbejdere og frivillige sparer
en masse tid til administration. Målet skal være at sende én
ansøgning i stedet for 39 forskellige ansøgninger.
KOMBIT bruger Watson til at udvikle løsningen. KOMBIT ejer
de fulde rettigheder til løsningen.
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2) Smart Money:

Et problem på kommunale bosteder
er kontantkasser, hvor borgere, der er under administration, kan få udbetalt mindre beløb af det socialfaglige personale. Problemet med kontanter er alle de problemer, der er rundt om - eksempelvis sikkerhed, administration og konflikter. Smart Money er et digitalt projekt, der skal gøre
de kommunale bosteder kontantløse. Bankernes fælles distributionsnet
E-nettet vil udvikle en løsning, der kan være med til at løse problemstillingerne. Ideen til Smart Money er udtænkt sammen med Københavns
Kommunes bosteder, der også vil være med i projektudviklingen.

3) Ydelsesudbetaling:

›››

›››

1) ”Rodeotyren”

›››

De tre projekter:

Mange borgere, som får penge fra det offentlige, er ikke digitale. Kommunerne oplever en markant stigning i analoge henvendelser kort før
ydelserne udbetales. Selv om både beløb og udbetalingsdag er tilgængeligt på Borger.dk, vælger borgerne at kontakte deres sagsbehandler.
Projektet har som mål at udvikle en teknologisk løsning for ikke-digitale
borgere, der giver bedre borgerbetjening og bedre udnyttelse af de administrative ressourcer i kommunerne. Udbetaling Danmark følger projektet, der vil kunne give god viden til udvikling af deres borgerbetjening.

TEMA

SKOLE OG VELFÆRD
Foto: Nils Lund

Læs
temaet
side 24-35
Temaet i denne udgave af Kit-Magasinet er skole og velfærd. Danske
kommuner er ude i et kapløb med tiden om at blive klar til at tage den nye
kommunikationsløsning på skoleområdet til sommerferien i 2019. Når
sommerferien begynder i slutningen af juni i 2019 siger alle landets skoler
farvel til Skoleintra. Når det nye skoleår begynder i august 2019, bliver det
et velkommen til Aula. Og ifølge projektleder Jakob Volmer, KOMBIT, kører
Aula-projektet helt efter bogen.
Skoleleder Erik Søgaard, Herning, fortæller, at det er en større oprydningsopgave skolerne har med at sortere data. De skal finde ud af, hvilke
data der skal med over fra SkoleIntra til Aula. Det er et kæmpejob, og det
starter ved juletid. Til foråret går personalet i kommunerne i gang med at
tage Aula i brug.
Danmark er af FN blevet kåret som den bedste nation i verden inden for
offentlig digitalisering. ”Hvis vi skal bevare den placering, så er vi nødt
til at samarbejde mere på tværs af kommunerne,” siger Centerchef for
digitalisering, kommunikation og erhverv Søren Ladefoged, Hvidovre Kommune. Han påpeger, at det er rigtig svært for mange små og mellemstore
kommuner at få fat i digitaliseringskompetencer. En måde at gøre det på

er at deles om kompetencer med andre kommuner ved at indgå aftaler om
det i Digitaliseringsfællesskaber.
På Risbjergskolen i Hvidovre ligger Danmarks første og hidtil eneste Newtonroom. Det er et samarbejde mellem kommunens ni skoler, som sender
2500 elever afsted til undervisning i naturfag. Risbjergskolens Newtonroom er finansieret som et OPP (Offentligt-Privat Partnerskab) og muliggjort
med en donation fra flyselskabet Boeing på over 2 mio. kr.
Newton klasseværelset i Hvidovre blev indviet i 2015. Her undervises
eleverne i naturfag for at udvikle deres STEM-kompetencer. Danmark
mangler 19.000 STEM-uddannede i 2030 viser regeringens beregninger.
Rektor på IT-Universitetet Mads Tofte siger: ”Vi er en nation af it-brugere.
Nu skal vi løftes til det næste niveau. Det er en anden type kompetencer,
der er brug for i dag og som der bliver brug for fremover. Det handler om at
skabe værdi med IT”.
Der skal uddannes 10.000 inden for STEM de næste 12 år. Det bliver også
et kapløb med tiden.
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		 Flere kvinder ind i de 		
specialiserede it-fag
IT-Universitetet i København har i løbet af tre år mere end fordoblet antallet af kvindelige studerende inden for fagene softwareudvikling og data science. Det skyldes en målrettet kampagne, der pirker til kvindernes nysgerrighed og skaber interesse for de specialiserede it-fag.

I dag er antallet af kvindelige studerende optaget på bacheloruddannelsen i softwareudvikling oppe på 20 pct. mod ti pct. i 2015. Data Science er
nu oppe på 36 pct. Projektet med at få flere kvinder ind på IT-Universitetet
har fået økonomisk støtte fra Villum Fonden på 2,8 mio. kr. Det er et af de
55 projekter, der hører under Teknologipagten, som har til formål at øge de
digitale kompetencer i Danmark.
Udgangspunktet for IT-Universitetets projekt har været, at der har været
meget få kvinder inden for de hårde tekniske it-fag.
”Den digitale transformation griber om sig i både offentlige og private
virksomheder. Vi oplever, at softwareudviklere og andre meget tekniske
it-specialister spiller en afgørende rolle i digitaliseringen. Der er en stor
mangel på højt uddannede it-specialister i al almindelighed. Så for IT-Universitetet har det været oplagt at kigge efter talenter blandt kvinderne,
fordi det er en måde at løse begge problemer på, - manglen på højtuddannede it-specialister og manglen på kvinder i it-fagene,” siger rektor Mads
Tofte, IT-Universitetet.
Inden for data science er der som nævnt 36 pct. kvinder blandt de studerende på den nye årgang. Ifølge Mads Tofte er IT-Universitetet ikke i mål
med at indfri sin egen ambition om at komme op på, at halvdelen af de
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studerende er kvinder. Men efter tre år er det nu bevist, at det har været
muligt at få flere kvinder ind på studierne.
Det er vigtigt, at kvinder ikke reduceres til brugere af it-systemer, men at
de kommer med ved bordet og sætter deres aftryk på udviklingen af nye
it-systemer. ”Derfor har vi nu i tre år arbejdet målrettet på at øge antallet
af kvindelige studerende inden for softwareudvikling og data science,”
siger rektor på IT-Universitetet Mads Tofte.

Halvårlige camps
En af de måder IT-Universitetet forsøger at tiltrække kvinderne på er ved
at arrangere halvårlige camps. Her mødes kvindelige studenter fra gymnasiet eller kvinder på sabbatår og hvor de over to dage møder teknologien i
praksis.
Kvinder, der melder sig til ”IT-Campen”, stiller, ifølge IT-universitetet, sig
selv fire spørgsmål. Det er dem, som campen forsøger at besvare.
Det første spørgsmål de kvindelige deltagere stiller sig selv er, hvad er
softwareudvikling? Det ved de ikke, da de ikke har lært om det i folkeskolen eller i gymnasiet. Det andet spørgsmål er, om de kan finde ud
af at løse de opgaver, der bliver stillet. Det tredje er, om de passer ind i

”

Der er en stor mangel på højt uddannede it-specialister i al almindelighed. Så for IT-Universitetet
har det været oplagt at kigge efter talenter blandt
kvinderne, fordi det er en måde at løse begge problemer på, - manglen på højtuddannede it-specialister og manglen på kvinder i it-fagene.
Mads Tofte, Rektor IT-Universitetet

STEM stempler ind

›››

studiemiljøet, som de forestiller sig primært består af nørdede mænd. Det
fjerde spørgsmål de stiller er, om de kan gøre en forskel i verden, hvis de
ender med at blive uddannet som softwareudvikler eller inden for data
science? De unge kvinder er ikke tilfredse med bare at få et job. Der skal
noget ekstra til.
”IT-Universitetet laver de camps for at besvare de fire spørgsmål. Typisk
deltager 50 kvinder på disse ”IT-Camps” og senest var der desuden 30 på
venteliste. Det er en fuldbåren succes. Og så går missionen ellers ud på
at få dem til at søge ind på IT-Universitetet og blive optaget på studiet. 30
pct. af dem, der deltager på disse camps, beslutter sig for at søge ind på
studiet. Første dag på campen programmerer de en robot, den anden dag
arbejder de med brug af Big Data i sundhedsvæsenet. Altså data science
og dataanalyse,” fortæller Mads Tofte.
Målsætningen for IT-Universitetet er, at halvdelen af de studerende på
IT-Universitetet er kvinder inden for 10 år.
Udover at rektor synes at ligestilling er godt, mener han også, at Danmark vil få bedre digitale løsninger, hvis der kommer flere kvinder med i
ligningen.
Det er et meget almindeligt problem i den vestlige verden med at få kvinder ind i de hårde it-fag. IT-Universitetet i København har ladet sig inspirere af Carnegie Mellon University i USA. På det universitet er halvdelen af
de studerende på computer science kvinder. Det har taget 20 år.
”Vi vil gerne være det første universitet i Danmark, der når det,” siger
Mads Tofte.
‹‹‹

Teknologipagten har som mål at uddanne 10.000 flere i løbet af ti år inden for de såkaldte STEM-uddannelser (Science,
Technology, Engineering og Matematics red.). Hvis målet indfries, betyder det, at der kommer flere højtuddannede med
it-kompetencer ud på arbejdsmarkedet, hvilket der er markant efterspørgsel efter, ifølge nationale og internationale
undersøgelser.
Regeringens Teknologipagtråd er nedsat
for at imødekomme den store mangel på
kvalificeret it-arbejdskraft i Danmark. Målet
er at uddanne 10.000 flere unge inden for
STEM-uddannelser. Erhvervslivet og det
offentlige efterspørger it-specialister, dataloger, softwareudviklere, data scientists,
dataanalytikere mv. Ifølge en undersøgelse
fra Højbjerre, Brauer og Schultz var der i 2017
ca. 33.000 jobopslag fra private virksomheder, hvor der blev søgt efter medarbejdere
med STEM-kompetencer. Det svarer til hvert
fjerde af alle opslåede job i den private sektor. Det er et område i markant vækst.
”Manglen på højtuddannede it-kompetencer
koster vækst i virksomhederne,” Det siger
rektor Mads Tofte, IT-Universitetet, som er
medlem af regeringens Teknologipagtråd:
”Det er virkelig skidt. Virksomheder taber
ordrer, og vores prognoser viser, at virksomhederne vil mangle 19.000 it-specialister i
2030. Det vil koste vækst i hele samfundet,
hvis ikke vi løser den udfordring,” siger Mads
Tofte.
Teknologipagten er en klump af interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner
private og offentlige organisationer, som
har en fælles interesse i og er enige om at
løse den udfordring med manglen på digitale
kompetencer. Ifølge Mads Tofte handler

det ikke kun om at have kompetencer til at
kunne bruge it-systemer.
”Hele befolkningen er efterhånden blevet
it-brugere. Vi taler om at løfte de digitale
kompetencer til det næste niveau. Det er en
anden type kompetencer, der er brug for i
dag og som der bliver brug for fremover. Det
handler om at skabe værdi med IT. Enten
ved at have kompetencer til at kunne udvikle
it-systemer eller at lede transformationsprocesser, der får it-projekter til at lande rigtigt.
Det er i den retning det går, og det løfter
behovet for en anden type kompetencer end
i dag,” siger Mads Tofte.
Samtidig efterspørger erhvervslivet i stigende grad specialister til ny teknologi og
kompetencer inden for STEM. Kompetencerne er centrale for at udvikle og fastholde
Danmarks internationale styrkepositioner
inden for Life Science, Green-tech, Fin-tech
og produktion – eksempelvis robotteknologi,
som skaber stor eksport for Danmark
”Vi har lavet en master i et år på fuldtid.
Den kan gennemføres på to år på deltid. Vi
mærker en kraftig efterspørgsel efter den
uddannelse,” siger Mads Tofte.
Under Teknologipagten er der i øjeblikket 55
projekter i gang.
‹‹‹

Formand for
TeknologipagtRådet
og CEO i Netcompany,
André Rogaczewski:

“Jeg ser frem til, at vi får engageret
rigtig mange virksomheder, skoler
og dygtige uddannelses- og forskningsinstitutioner i Teknologipagten
over alt i Danmark. Jeg er sikker på,
at vi med Teknologipagtens deltagere og mange projekter, kan være
med til at inspirere og uddanne en
masse danskere til at kunne forme
en digital fremtid og løse de spændende opgaver, virksomhederne og
samfundet står over for, som kræver
flere tekniske og digitale færdigheder. Det er et fælles ansvar.”
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”Samarbejdet
mellem kommuner
er vejen til digitale
kompetencer”
”Små og mellemstore kommuner er nødt til at samarbejde om digitaliseringen for at have adgang til hinandens
kompetencer,” siger Centerchef for digitalisering, kommunikation og erhverv Søren Ladefoged, Hvidovre Kommune.
Digitaliseringen kører derudad med høj hastighed, og det er rigtig svært
for mange mindre og mellemstore kommuner at tiltrække de nødvendige
digitale kompetencer. ”Derfor bliver samarbejdet på tværs af kommunerne en afgørende faktor for de kommunale digitaliseringschefer, da det er
en måde at kunne følge med på, fordi man kan deles om kompetencerne,”
siger Søren Ladefoged.
Det er ikke mere end fem år siden, at langt de fleste kommuner gik enegang om digitaliseringen. De fravalgte samarbejdet med den begrundelse,
at de mistede selvbestemmelse og at der gik for lang tid med teknisk koordination og beslutningsprocesser. Men i dag er tingene vendt på hovedet.
Flertallet af danske kommuner indgår i samarbejder og alliancer med
andre digitale enheder – både for at få adgang til ressourcer og at kunne
deles om kompetencer for at kunne følge med og for at bevare momentum
i digitaliseringen.
”Som dansk kommune med 50.000 indbyggere, har vi ganske enkelt ikke
nok muskler eller ressourcer til at digitalisere på egen hånd. Vi har fra
starten været med i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD),
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der består af ti kommuner. Det kan være, at en kommune har en arkitekt,
mens en anden kommune har en kompetence for Contract Management
eller anden spidskompetence. Vi har i foreningen indgået indbyrdes aftaler, når vi låner kompetencer ud til andre eller når vi lejer kompetencer i en
anden kommune. Vi aflønner og hjælper hinanden. I Hvidovre Kommune
handler det om, hvordan vi mobiliserer ressourcer på de bedste kompetencer i samarbejde med andre kommuner i stedet for at tro, at vi kan løfte
det hele selv,” siger Søren Ladefoged.

EOJ
I foråret 2017 indgik DSD en samlet kontrakt om et nyt elektronisk
omsorgsjournalsystem (EOJ) på vegne af i alt 13 kommuner. Her forløb
udbuddet og den indledende implementering i et samarbejde mellem
kommunerne og i et samarbejde mellem it-afdelingerne og de ansvarlige
sundhedsforvaltninger. Selvom det er en stor maskine at sætte i gang,
vejer fordelene langt tungere end ulemperne. De er nået langt længere
ved digitalt samarbejde og både forretningsprocesser og teknologisk

integration stikker langt dybere. Vidensdelingen på tværs af kommuner
skaber bedre forudsætninger for leverandørstyring og implementering i
kommunerne.
”Det er ikke nødvendigvis let at samarbejde med andre om forretningen.
Men det korte af det lange er, at der skal være gode aftaler om betingelserne for det. Hver gang vi starter et nyt projekt i DSD, starter vi ikke med
at diskutere timepriser for at låne og udleje kompetencer hos hinanden.
Det har vi indgået aftaler om. Vi har endvidere udviklet en projektmodel,”
siger Søren Ladefoged, der understreger, at der ikke er konkurrence mellem de ti kommuner.
Dette gælder både i samarbejdet med andre kommuner og internt i kommunen.
”Det er vigtigt, når vi taler om digitaliseringskompetencer, at det både gælder it-drift og fagområderne. En digitaliseringschef, der kun interesserer
sig for it-drift og ikke for ”forretning”, dvs. fagområdernes kerneopgaver
står dårligere i sin organisation. Omvendt er stabil drift en forudsætning
for at tale udvikling i fagområderne. Jeg oplever også, at fagområderne
interesserer sig mere og mere for IT og selv har it-kompetencer. En god
implementering forudsætter gode it-kompetencer i fagområdet og specialistkompetencer i it-afdelingen. Hvis man vil bygge en bro mellem forretning og IT, er det vigtigt, der er kompetencer på begge sider af broen,”
siger Søren Ladefoged.

Digitaliseringskompetencer
De kompetencer, som det kan være svært at tiltrække for mindre og mellemstore kommuner, er digitaliseringskompetencer.
”I DSD hjælper vi ikke hinanden med support og drift. Kommunerne
har deres egne driftscentre og forskellige strategier. Fokus er at hjælpe
hinanden med digitaliseringskompetencer. Vi hjælper hinanden med at
indkøbe nye systemer, med at implementere dem, og får dem til at hænge
sammen, og når vi skal have nye teknologier i brug – f. eks. RPA-robotter.”
”Vi er nummer et i verden inden for offentlig digitalisering. Hvis vi skal
bevare den placering, så er samarbejde på tværs af kommunerne, den
eneste vej frem”.
‹‹‹

”

Vi har i foreningen indgået indbyrdes aftaler, når
vi låner kompetencer ud til andre eller når vi lejer
kompetencer i en anden kommune. Vi aflønner
og hjælper hinanden.
Søren Ladefoged, Hvidovre Kommune

Dyre dataløsninger og dårlig performance lammer organisationer
Dyre dataløsninger og dårlig performance lammer mange organisationer. Hostnordic oplever
mange, der kæmper med langsommelige IT-processer og servere, der ikke performer optimalt.
CEO Morten Klank udtaler ”som IT-leverandør er
vores fornemmeste opgave helt basalt at optimere din infrastruktur, så du kan fokusere på dit
daglige arbejde. Og det er uanset om behovet er
til mindre eller til meget store løsninger.”
SQL optimering sparer 30-50% på omkostningerne
Når vi laver SQL sundhedscheck kigger vi ikke kun
på performance, vi kigger også på optimering af
licensomkostninger.
Ofte oplever vi, at kunderne har dimenioneret deres SQL forkert i jagten efter performance, og det
er ikke unormalt at vi efter et SQL sundhedscheck
kan give en licensbesparelse på mellem 30-50%
samtidig med at give bedre performance. Det er
noget, der kan mærkes i det daglige.

Tæt samarbejde optimerer det daglige arbejde.
Morten Klank fortsætter:
”Jeg glæder mig over, som leverandør på SKI, at
vi kan hjælpe kommunerne med at optimere
deres IT og få mere værdi ud af deres
investeringer.
Vi har en størrelse, hvor vi er store nok
til at have de rette kompetencer
og små nok til at kunne få
tingene til at ske hurtigt.”
Er du også interesseret i et
SQL sundhedscheck?
Kontakt os på 7022 9029
eller besøg os på
www.hostnordic.dk

Tlf.: 7022 9029 · Email: service@hostnordic.com · www.hostnordic.dk
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Skoleleder Erik Søgaard, Herning:

›››

”Det er en større
oprydningsopgave
vi har foran os”

Skoleleder Erik Søgaard, Herning Kommune, er positiv over for Aula som fremtidig løsning. Den største udfordring er
opgaven med at rydde op i data i Skoleintra og gøre dem køreklar til Aula. ”Det er en større oprydningsopgave, vi har
foran os,” siger han.
Skoleleder Erik Søgaard, Herning Kommune, erkender, at det er en større
oprydningsopgave for skolerne at sortere data i Skoleintra for at gøre
skolerne klar til at tage Aula i brug ved at få de rigtige data med over i det
nye system. Han forventer, at opgaven med oprydningen starter omkring
juletid. Aula går i gang i løbet af foråret 2019 med uddannelse af personalet og efter sommerferien er det køreklart til forældre og elever.
”Vi ser tingene fra brugernes side, og vi stoler selvfølgelig på, når vi får
at vide, at det nye system vil arbejde intuitivt. KOMBIT virkede meget
velforberedt og som om, der var styr på den tekniske del af Aula. Det
tegner godt. Vi fik også at vide, at vi skal have udpeget centrale personer
på skolerne som kan uddannes som superbrugere på Aula systemet. Superbrugerne skal siden dele deres viden med almindelige brugere,” siger
Erik Søgaard.
Skolerne fik de første informationer om implementeringsplanen for Aula i
første halvdel af 2018.

”

Det største problem for os er datamigrationen
mellem Skoleintra og Aula.
Skoleleder Erik Søgaard, Skoleleder, Herning Kommune
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”Det største problem for os som kommune vil blive datamigrationen. Den
vil give os sved på panden. Vi har utrolig mange data liggende på det gamle Skoleintra. Både personfølsomme informationer, gamle referater, teammøder, alt muligt der ligger i forskellige mapper og filer. Det er et monster
af information. Vi skal fastlægge en skillelinje i Skoleintra, så vi kan finde
ud af, hvilke data der automatisk kan maskinoverføres til Aula og hvilke
data vi skal sortere manuelt for at finde en placering for dem. Der er data
i Skoleintra, som hører hjemme i andre it-systemer og som ikke skal med
over i Aula. Jeg forventer oprydningen kommer til at tage lang tid.”
Som skoleleder er der mange og komplicerede beslutninger, der skal tages
for at gennemføre oprydningen af data rigtigt. Der findes formentlig ikke
to skoler, der har gjort det på samme måde. Men KOMBIT oplyser, at de
har lavet dessiner og struktur for dette og desuden bygget et netværk af
skoleledere for at de kan dele viden og erfaringer på tværs af skoler og
kommuner. Alt sammen for at gøre overgangen lettere til at Aula kan gå i
drift efter sommerferien 2019.
”Det er os som kommune og skole, der har ansvaret for at sortere vores
data. Det er som sagt en større opgave. Vi skal først finde ud af, hvad der
er nødvendigt at have med over i Aula. Det er en manuel opgave at sortere
data, og det er en ledelsesopgave at prioritere og strukturere data, og endelig er der en maskinoverføringsopgave, som KOMBIT tager sig af. Men
oprydningen i data er vores egen,” siger skoleleder Erik Søgaard.
Selve oprydningen af data i Skoleintra foregår i et tæt samarbejde mellem
forvaltningen og skolerne. Overgangen fra Skoleintra til Aula betyder for
forældrene, at der vil ske en forenkling af systemer, sådan at de fremover
kan have et samlet overblik over deres børn ét sted. Dette sker dog først,
når dagtilbud også er på Aula i 2020.

Er du forberedt på
det uventede?
Med et Red Team sikkerhedstjek kan du få testet,
hvor sårbar din kommune er overfor et angreb.

Red Team er designet til at give dig et realistisk billede af, hvor sårbar
din kommune og organisation er, overfor et elektronisk eller fysisk
angreb. Testen bliver foretaget af en uafhængig gruppe, der udfordrer
jer som organisation til at forbedre jeres effektivitet.
Vores red team leverance indeholder et mix af forskellige
angrebsmetoder, som for eksempel:
•
•
•
•

Social Engineering
Fysisk indtrængen
Phishing-angreb
Penetrationstests

Formålet med testen er at udføre så virkelighedstro et angreb,
som din kommune kan blive udsat for.
Book dit møde allerede idag
Thomas Wong
Principal Security Consultant
two@ezenta.com, +45 3150 0115

Ezenta A/S er en it-specialistvirksomhed med fokus på it-sikkerhed. Ezenta leverer alt lige fra rådgivning, it-sikkerhedstests til implementering
af og uddannelse i den løsning, der passer til den enkelte kommune. Hos Ezenta arbejder vi udelukkende med afprøvede teknologier fra
velestimerede producenter, som vi kan stå inde for, og som vores medarbejdere er specialiseret i.
ezenta.com / +45 7020 1260 / info@ezenta.com

Pilotproces
skudt i gang

›››

”Aula er et samarbejdssystem til at varetage dialogen mellem forældre og
skole. Når forældrene har kunnet finde ud af bruge skoleintra til kommunikation, så kan de også finde ud af at bruge Aula. Jeg tror på Aula. Vi er vant
til at få halvfærdige it-systemer, som har kostet blod sved og tårer. Sådan
var det da Skoleintra blev introduceret. Men vi blev glade for Skoleintra.
Det var det det samme, da vi fik Meebook som læringsplatform. Det var
også hårdt. Men jeg er positiv og har et lille håb om, det bliver bedre denne
gang. Det virker som om, at KOMBIT har styr på det. Jeg tror på, de leverer
det, de siger de gør,” siger Erik Søgaard.
Han fortæller videre, at Herning Kommune har sagsbehandlingssystemet
SBSYS, som også fungerer som arkiv for sager med personfølsomme oplysninger. Her vil personfølsomme sager om familier og elever formentlig
blive placeret fremover. Det vil sige sager med personfølsomme data i
Skoleintra ikke bliver taget med over i Aula.

FAKTA

Til januar tager otte pilotskoler i fire kommuner Aula i brug. Det er
Aarhus, Odder, Høje Taastrup og Gladsaxe kommuner. Skoleledelserne var for nylig samlet til videndeling og information om,
hvordan Aula tages i brug. Også landets øvrige skoler kan med
fordel begynde at forberede overgangen til den nye it-løsning,
lyder anbefalingen fra KOMBIT.

Den nye skole
Erik Søgaard bliver skoleleder pr. 1. august 2019 på en helt ny skole – Lindbjergskolen. I dag er der to skoler, som ligger tæt på hinanden Gjellerupskolen og Hammerum Skole. De to fungerende skoler bliver nedlagt og
fusioneret ind i den nye skole. Lindbjergskolen vil stå klar 1. januar 2020.
Det vil sige fem måneder efter Aula går i drift.
Erik Søgaard forklarer, at de har valgt at sætte den nye skole op administrativt pr. 1. august 2019 – altså fem måneder før skolen tages i brug.
”Ellers ville vi risikere en masse dobbeltarbejde, hvis vi først skulle køre
Aula ind på de to nuværende skoler, og så bagefter lave Aula om til én
skole fem måneder senere. Så vi slår vores Aula projekt sammen med bygningen af den nye skole. Det er to fluer med et smæk,” siger Erik Søgaard,

FAKTA
Tre grupper af data i Skoleintra,
som skal sorteres, efter følgende principper:
Røde data:
Data med personfølsomme oplysninger som skal
kopieres over i ESDH
Gule data:

Specifikke data om elever/teammøder

‹‹‹
Grønne data: Undervisningsmaterialer, karakterer, skole/hjem
samtaler
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Aula kører helt
efter bogen
Danmarks fremtidige digitale løsning til skolerne, Aula, kører helt efter bogen, siger projektleder Jakob Volmer, KOMBIT.
Når sommerferien begynder i 2019 siger alle landets skoler farvel til Skoleintra. Når det nye skoleår begynder i august 2019, bliver det et velkommen
til Aula. Det er med andre ord i sommerferien 2019 - fra slutningen af
juni til midten af august - at det store skifte mellem de to systemer sker.
Aula bliver omtalt som et af Danmarkshistoriens største it-systemer med
omkring 2 mio. brugere. For projektleder Jakob Volmer, KOMBIT, der har
ansvaret for Aula, ser billedet anderledes ud.
”Jeg er helt med på, at Aula er et kæmpestort it-system – målt på antal
brugere. Og alene det, at der er så mange daglige brugere, stiller store krav
til funktionaliteten. Men Aula er ikke størst i it-sammenhæng, hvad angår
teknologisk kompleksitet. Det er ikke en heftig beregningsmotor, der skal
udvikles. Det komplicerede i Aula-projektet er at gøre det så enkelt, at alle
kan forstå at bruge det. At gøre brugerdialogen så simpel, at systemet er
nemt at bruge af alle. Forældre, elever, lærere, pædagoger, skoleledere
og administrativt personale. Det er her den virkelige udfordring er,” siger
Jakob Volmer.
I de kommende måneder skal ”piloter” på pilotskolerne i Gladsaxe, Høje
Taastrup, Odder og Aarhus kommuner i gang med at teste Aula. Der er en
uddannelsesopgave i at lære superbrugere op på skolerne, og når disse er
uddannet at få deres viden delt med andre skoler. I det hele taget hjælper
KOMBIT skolerne med at dele godt materiale, gode erfaringer med andre
skoler.
KOMBIT siger, at tidsplanen for Aula kører helt efter bogen, og når der
opstår problemer undervejs, så løser man dem.
Aula er en aftale mellem kommunerne og regeringen fra 2014 og skal give
folkeskolerne et digitalt løft.
”Aula er et it-system med en intuitiv brugergrænseflade. Det hele er tænkt
meget simpelt. Og når vi så har gjort det rigtig simpelt, vender vi det lige
en gang mere og gør det endnu mere simpelt. Det er vigtigt for os, at vi
ikke introducerer ny teknologi med en hel masse avancerede funktioner,
som nogle meget dygtige og kompetente mennesker gerne vil have, men

som rigtig mange forældre og elever ikke kommer i nærheden af at kunne
bruge. Aula består af det helt simple – det allermest nødvendige – for at
få den gode dialog mellem skole og børn og forældre, og som alle parter
trives med. Vi skal ikke henvende os til en bestemt målgruppe med Aula.
Aula skal kunne bruges af alle,” siger Jakob Volmer.

Personalet på i foråret 2019
Aula kommer til at ligge i skyen og bliver gjort tilgængelig for personalet
i kommunerne i løbet af foråret 2019. Og som nævnt efter sommerferien
2019 bliver Aula taget i brug af forældre og elever.
”Den store opgave for skolerne bliver at finde ud af, hvor mange data, de
har i forvejen og som de ønsker at få med over i Aula. Der er stor forskel
på, hvordan skolerne griber oprydningsarbejdet an. Jeg har hørt om skoler,
der næsten ikke tager data med over fra Skoleintra til Aula – og så at sige
starter på en frisk. Andre skoler går mere detaljeret til værks. De har nogle
gode forløb i Skoleintra, som de ønsker at få med over i Aula. Det er meget
forskelligt.”
”Det er KOMBIT og Netcompany, der maskinoverfører data fra Skoleintra
til Aula i sommerferien 2019. Men det er skolen, der selv varetager oprydningen af data og vælger, hvilke data de vil have med over i Aula og hvilke
data, der skal placeres i andre systemer og hvilke data, der skal slettes.
Den opgave ligger hos skolerne”.
De data, der kommer med over i Aula, er af historisk karakter. Det er ikke
sådan, hvis data fra Skoleintra ikke kommer med over, at Aula ikke vil fungere eller skolen ikke vil fungere. Det er alene et spørgsmål om at få ryddet
op i det gamle man har og vælge det til, som skal med over, og vælge det
fra som ikke skal med over.
I arbejdet med at skabe Aula har projektet inddraget mange forskellige
slags brugere i alle faser for sikre, at løsningen bliver nem at anvende for
alle. Fx vil beskeder mellem skole og hjem minde en hel del om Messenger/Facebook. Så det er noget forældre og elever og lærere kender i forve31

jen. Alt bliver tilgængeligt i en app – Android og iOS - og forventningen er,
at langt de fleste dialoger mellem forældre og skole kommer til at foregå
via appen.

Sikkerhed
Aula er ikke et sagsbehandlersystem eller et pædagogisk redskab eller en
administrativ løsning. Det er en kommunikationsløsning. Der er dog muligheder for at opbevare data i Aula på en forsvarlig måde. Hvis en lærer
vil skrive et notat om en eller flere elever, så kan det gemmes forsvarligt
i Aula. Det er informationer, der gemmes midlertidigt. Hvis der er tale om
egentlig sagsbehandling i afdelingen for Familievejledning, så vil de informationer ikke høre hjemme i Aula.
Hvis personalet er logget på kommunens AD, og ønsker at komme ind på
Aula, er der flere forskellige muligheder for at gøre det. AD eller ”context
handleren” fra den kommunale rammearkitektur er to muligheder for at
komme på Aula, og de giver Aula besked om, hvilket sikkerhedsniveau
personen kommer ind med.

Hvis man som forældre logger ind på Aula, sker det med Unilogin og skal
man ind til mere følsomme oplysninger kan man koble sig på med NemID,
som en ekstra sikkerhed – så er der tale om to faktor login.
Jakob Volmer vurderer, at langt over 90 pct. af informationerne på Aula
ikke kræver to faktor login, men er dækket af én faktor login. Det vil sige,
at langt det meste på Aula ikke er personfølsomme oplysninger.
Personalet har også adgang til de digitale læringsplatforme fra Aula, som
indeholder læringsforløb og elevplaner. Det er systemer som MeeBook,
EasyIQ, Min Uddannelse/KMD, Momo/Systematic og Its learning/skoleintra.
‹‹‹

FAKTA OM AULA
”Aula er en kommunikationsløsning. Det er ikke en administrativ
løsning eller et pædagogisk redskab eller et system til sagsbehandling eller fungere som et arkiv for dette. Personalet på
skolerne kan komme over fra Aula til andre fagsystemer gennem
”widgets”, som er særlige løsninger skolerne kan bruge til at løse
særlige behov og se data præsenteret gennem disse. Alle de
leverandører, der leverer widgets til Aula, skal opfylde de samme
dataetiske krav som Aula gør. Der indgås en databehandleraftale
mellem kommunen og leverandøren. Man kan se informationer i
Aula via ”widgets”, men der er ikke adgang til data og Aula kan og
skal ikke bruges til dataudveksling,” siger Jakob Volmer KOMBIT.

FAKTA

›››

n Kombit regner med, at Aula får mere end 2 mio. brugere fra
i alt 4200 skoler og dagtilbud. Prisen for det nye system er
350 mio. kr. Beløbet dækker udvikling, videreudvikling og
den daglige drift af løsningen i otte år for skoler, SFO’er og
dagtilbud.
n Aula er en del af en aftale fra 2014 mellem kommunerne og
regeringen om et digitalt løft af folkeskolerne.
n Fra skolestart 2019 skal systemet være klar til brug på alle
folkeskoler i landets 98 kommuner.
n På en række pilotskoler og dagtilbud i Gladsaxe, Høje-Taastrup, Odder og Aarhus skal man være klar til at bruge Aula
fra januar 2019.
n Fra 2020 skal Aula tages i brug i daginstitutioner i foreløbig
95 kommuner.
n Aula skal erstatte folkeskolernes brug af Skoleintra.
n Brugere kan logge sig på via www.aula.dk og via en app til
mobil eller tablet.
n It-virksomheden Netcompany står for udvikling og implementering af Aula sammen med Frog og Advice.
n Der skal indgås databehandleraftale mellem kommunen og
leverandøren af widgets.
n Der er formuleret et etisk regelsæt. Aula er en tryg zone for
alle elever. Så eleverne kan lære god, digital adfærd.

32

Kit-magasinet 4 / 2018

NOVAX One

– vi tager ansvaret for jeres datasikkerhed
Med NOVAX One, en browserbaseret løsning fra NOVAX, slipper I for arbejdet
med og det juridiske ansvar tilknyttet opbevaring af sundhedsplejens følsomme
data om jeres borgere. NOVAX sørger for, at jeres data opbevares efter
gældende lovkrav, og vi garanterer oppetiden på systemet i jeres arbejdstid.
Samtidig håndterer vi serviceopkaldene fra kommunens sundhedsplejersker,
så IT-afdelingens ressourcer bruges så effektivt som muligt.

• Datacenter, placeret
i Danmark
• Adgangskontrol
• Døgnovervågning
• Brandsikring (Argonite)
• Redundant UPS
(batteridrevet
nødstrømsanlæg)
• Generator
(dieseldrevet som backup
for UPS-anlægget)

Ring

og få en
uforpligtende snak

86 214 144

Med NOVAX One
får I glæde af den
nyeste software- og
serverteknologi:

• Redundant køl

eller
kontakt os på

mail:

salg@novax.dk

Du kan også læse mere på:

www.novax.dk/novaxone

• Redundant fiberlinje
(Gigabit)
• Redundant Cisco-netværk
• HP Enterprise
datacenterudstyr
• Backup
• Regelmæssige
sikkerhedsøvelser

Om NOVAX A/S
NOVAX A/S er en familieejet og -drevet virksomhed, der udvikler og leverer IT til hele
sundhedssektoren. Vi har siden 1998 leveret IT til den kommunale sundhedspleje og har
derfor mange års erfaring med arbejdet som IT-leverandør til de danske kommuner.
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n SKOLE OG VELFÆRD

TEMA

Newton
klasseværelse
i Hvidovre
styrker 2500
elevers
STEMkompetencer
Danmarks første og hidtil eneste Newtonroom ligger på Risbjergskolen i Hvidovre
Kommune og er et samarbejde mellem kommunens ni skoler, som sender 2500 elever
afsted til undervisning i naturfag. Risbjergskolens Newtonroom er et OPP (Offentligt-Privat Partnerskab) og muliggjort med en donation fra flyselskabet Boeing på over
2 mio. kr.

Newton klasseværelset i Hvidovre blev indviet i 2015 og har siden været
flittigt brugt af elever på mellemtrinnet og i udskoling. 2500 elever fra de
ni skoler modtager undervisning her og får styrket deres STEM-kompetencer.
Rummet dækker et areal på mere end 200 kvadratmeter svarende til to-tre
almindelige klasselokaler. Der udbydes to-dages moduler om henholdsvis
robotter og vedvarende energi, fossile brændstoffer og elektricitet. Begge
moduler opfylder Undervisningsministeriets Fælles Forenklede Mål og
kvalificerer dermed eleverne til den danske fælles faglige naturfagsprøve.
Rummets lærere er specielt efteruddannede til at undervise efter konceptet.
Hvidovre Kommunes Newtonroom har kostet i alt 3 mio. kr., hvoraf Boeing
har betalt 75 pct. og Hvidovre Kommune har investeret 750.000 kr. Den
daglige drift finansieres med 3000 kr. per dag, som det koster kommunens
skoler at låne rummet inklusiv lærer. Rummet er lejet ud over 100 dage om
året og interessen for at bruge det er stigende.
”Vores dagspris for en spændende dag med naturvidenskab ligger godt
i forhold til det, skoler skal betale andre steder. Hos os får læreren både
optaktsmateriale og opfølgende materiale, så oplevelsen bliver godt
forankret. Vi er stolte af at lægge hus til Newtonroomet og synes, det er
godt udtryk for et skolevæsen, som løfter i flok,” siger skoleleder Rene
Rasmussen Sjøholm.

Flere med STEM-kompetencer
Teknologipagten, som er nedsat af regeringen, har som mål at uddan34
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ne 10.000 flere i løbet af 10 år inden for de såkaldte STEM-uddannelser
(Science, Technology, Engineering og Matematics red.). Det er præcis
STEM-kompetencerne, der bliver bygget op gennem undervisningen i
naturvidenskab i Newton klasseværelset.
”Det er rigtig sjovt at være her i rummet. Det er spændende at programmere og bruge matematik på den her måde. Hvis en af mine veninder ville
arbejde med robotter som voksen, synes jeg, det ville være rigtigt sejt,”
siger Freja Mosander på 12 år. Hun sidder iført hvid kittel og bakser med
en lille robot med hjul i Hvidovres Newtonroom, et tidligere kælderrum,
som nu er indrettet med robotbaner, dampmaskiner, stærke farver og lyddæmpende skillevægge. Eleverne myldrer optaget rundt iført hvide kitler,
som bruges for at fastholde fokus og en videnskabelig stemning.
Naturfagslærer Hinna Ahmed leder et team af fem opkvalificerede lærere,
som står for den daglige koordinering af de 2500 elever, der årligt bruger
Newton klasseværelset.
”Jeg er overbevist om, at kombinationen af velfungerende grej og engagerede lærere kan gøre udslaget, så lille Fatima eller Magnus en dag vælger
at gå videre ad den tekniske eller naturvidenskabelige vej. Børnene er vilde med at være her. Det er den begejstring, vi prøver at så frø i,” fortæller
hun.
Newton konceptet er udviklet siden 2003 af den norske organisation
FIRST Scandinavia, som også arrangerer de populære robotkonkurrencer
FIRST LEGO League i hele Skandinavien. Hvert år aktiverer konkurrencen
380.000 unge over hele verden, og alene i Danmark deltog ca. 5.000 børn
og unge i 2017.

Foto: Nils Lund

Freja Mosander på 12 år

FIRST Scandinavia har ansat roboteksperten Bjarke Falk Nielsen som
dansk landechef. Han har ansvar for at rulle Newton klasseværelse konceptet ud i Danmark ved at indgå aftaler med kommunerne.
”Jeg vil gerne skabe interesse for naturvidenskab, matematik og teknik i
hvert eneste danske barn. Ved at få tændt gnisten allerede i en ung alder
bliver de motiveret for at være med til at skabe fremtidens samfund. Der
er masser af vigtige ting, som skal opfindes med de udfordringer, vi står
overfor. Samtidig leder disse her fag til drønspændende jobs i hastigt
voksende klynger, som råber efter kapacitet, som for eksempel Danmarks
globalt anerkendte robotindustri. Derfor skal vi rulle dette Newtonroom-koncept ud i Danmark,” siger han.
Det er ikke kun i Danmark, der er interesse for konceptet. Lignende rum er
under opbygning flere steder i Tyskland og Skotland.
‹‹‹

Fakta:
FAKTA

›››

”

Det er rigtig sjovt at
være her i rummet.
Det er spændende at
programmere og bruge
matematik på den her
måde. Hvis en af mine
veninder ville arbejde
med robotter som voksen, synes jeg, det ville
være rigtigt sejt.

Det norske koncept har i alt 32 undervisningspakker.
Lærerteamet fra Risbjergskolen er så optaget af konceptet, at de
er i gang med at supplere det norske undervisningsmateriale med
et nyt modul om energi og affald. Modulet skal tilpasses norske
læreplaner, ligesom det norske materiale er oversat og bearbejdet
til danske forhold.
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n Digitalisering

Digitaliseringsforening
Sjælland implementerer
IDM-løsning fra OS2
Valget af en open source IDM-løsning udviklet inden for det offentlige digitaliseringsfællesskab OS2 er et strategisk valg
for Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT). Man undgår store licensudgifter fra starten og får siden hen indflydelse på en
løsning målrettet den kommunale verden.
De tolv sjællandske kommuner i Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT)
har i to foranalyser til et fælles Identity Management-projekt (IDM) holdt
løsningerne på det kommercielle marked op mod en open source-løsning fra det offentlige digitaliseringsfælleskab OS2. Valget faldt på den
kombinerede OS2MO/OS2rollekatalog-løsning, og det er der flere grunde
til ifølge Jesper Wulff Nielsen, it-chef i Vordingborg Kommune, direktionsmedlem i DIGIT og formand for IDM-projektets styregruppe.
”Det er kun Slagelse og Vordingborg, der har erfaring med at køre
IDM-løsninger, så rent strategisk har en af de væsentligste grunde til at
vælge en open source-løsning fra OS2 været, at vi stille og roligt i fællesskab kunne arbejde os ind på projektet uden fra starten at skulle binde et
meget stort beløb i licenser.”
Et andet vigtigt element har været muligheden for at få indflydelse på
løsningen.
”Kommunernes behov ligger jo meget tæt op ad hinanden, og da løsningen bliver udviklet i OS2-regi, kan den blive skræddersyet til kommunerne
på en måde, som det ikke ville være muligt med en kommerciel leverandør, der skal imødekomme et meget bredere spektrum af krav og behov,”
siger Jesper Wulff Nielsen, der tilføjer, at i Vordingborg Kommune bruger
man kun et lille hjørne af den omfattende funktionalitet i den nuværende
kommercielle IDM-løsning.
Både i DIGIT og i OS2 er der sket et grundigt forarbejde med tæt dialog for
at tilpasse kommunernes krav til en fælles løsning. Det ser Jesper Wulff
Nielsen som en fordel i sig selv.
”Ved at fagfæller mødes på tværs af kommunerne for at lande på fælles
løsningskrav får vi udfordret hinanden på vores processer, koncepter og
terminologi. Det er faktisk en sund øvelse at få kastet et kritisk blik på
36
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forretningsprocesserne, inden man digitaliserer dem,” siger han.

Fælles om udviklingsomkostningerne
Ved at gå sammen om udviklingen af en open source-løsning påtager en
kommune sig mere direkte nogle udviklingsomkostninger, end hvis man
købte en standardløsning på det kommercielle marked. Det bliver til tider
brugt som et argument for, at en open source-løsning kan risikere at blive
dyrere i sidste ende end en standardløsning, men den køber Jesper Wulff
Nielsen ikke.
”For det første betaler man gennem køb af licenser for meget funktionalitet, som man ikke har brug for, og for det andet så er det rigtig dyrt at få
udviklet ny funktionalitet til et standardsystem, hvis det skulle blive nødvendigt, siger han, og hans erfaring siger, at det meget ofte er tilfældet.
”Leverandørerne på det kommercielle marked glemmer at fortælle, at
det ofte er et rammesystem snarere end et færdigt system, man køber.
Selvom vi allerede har betalt for et i princippet færdigt system, skal vi ofte
tilkøbe temmelig meget konsulenthjælp til tilpasninger for reelt at kunne
få værdi ud af det.”

Fordelagtig business case
Budgettet for DIGIT’s IDM-projekt ligger på under 10 mio., og det inkluderer en fuldtids projektleder, der er indstationeret for en periode på tre år.
Dertil kommer der en kontingentbetaling til OS2 fra hver enkelt kommune
i DIGIT, men det er ifølge Jesper Wulff Nielsen et meget beskedent beløb.
Løsningen skal håndtere omkring 50.000 brugere i de 12 kommuner, der
tilsammen dækker omkring 650.000 borgere.
”Jeg er bekendt med, at Region Syddanmark er i udbud med en tilsvarende

løsning til 26.000 brugere, hvor budgettet ligger på omkring 28 mio. kroner.
Så business casen med OS2-løsningen er absolut fordelagtig,” siger han.
Valget af en open source-løsning bunder ikke i principielle eller ideologiske
holdninger i DIGIT, som for eksempel er i udbud med en ESDH-løsning,
hvor der kun er kommercielle leverandører inde i billedet. ”Det er alene et
spørgsmål om, hvad der giver mening i det konkrete tilfælde,” fortæller
Jesper Wulff Nielsen.
”Vi betragter primært OS2-løsningerne som middleware – som den lim i
infrastrukturen, der kan binde tingene sammen, og som eventuelt også
mangler i rammearkitekturen. Det handler altså ikke om at udvikle løsninger til erstatning af de store fagsystemer,” siger han. Han tilføjer, at open
source som sådan for alvor kommer til sin ret, hvis udviklingen foregår
inden for rammerne af den governance og organisation, som et fællesskab
som OS2 kan tilbyde.

Også udfordringer
Udfordringerne kan han dog også godt få øje på.
”Det er vigtigt, at man bevarer agiliteten i OS2, og der ligger selvfølgelig
en svær balancegang her: På den ene side vil man gerne have så mange
kommuner som muligt med til at betale udviklingsomkostninger, men på
den anden side, må det heller ikke blive så tungt at finde fælles fodslag, at
agiliteten går tabt.”
Derudover bliver kommunerne udfordret i en disciplin, som de ikke nødvendigvis har lang erfaring med.
”Den tætte leverandørstyring, som er nødvendig i denne udviklingsmodel,
er ny for mange kommuner, og det er derfor vi i DIGIT har valgt at ansætte
en fuldtids projektleder. Selvom det er et forholdsvist lille beløb, vi har i spil
i det her projekt, så betragter vi det alligevel som et højrisikoprojekt, fordi
det fordrer en helt anderledes tæt opfølgning på udviklingsprocessen, end
vi er vant til.”
Næstved og Køge tester OS2MO i løbet af efteråret 2018. OS2rollekatalog
er planlagt til udrulning i foråret 2019, hvor de sidste kommuner kommer på
i juni måned. Derefter vil OS2MO blive knappet på.
‹‹‹

”

Kommunernes behov ligger jo meget tæt op
ad hinanden, og da løsningen bliver udviklet i
OS2-regi, kan den blive skræddersyet til kommunerne på en måde, som det ikke ville være muligt
med en kommerciel leverandør.
Jesper Wulff Nielsen, Vordingborg Kommune
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n Digitalisering

Juraen skal integreres
i den digitale virkelighed
Det nye Center for Ret & Digitalisering (CREDI) på Aarhus Universitet skal styrke forskningen inden for de retlige rammer
for digitaliseringen og digitaliseringens følger for retten. Målet er at formidle viden, skabe debat samt opdatere de juridiske
uddannelser til en digital virkelighed.
Under interviewet med Hanne Marie Motzfeldt, leder af det det nye
Center for Ret & Digitalisering (CREDI) på Aarhus Universitet, leverer en
medarbejder en velvoksen stak nye bøger fra hendes norske og svenske
fagfæller. Det er ingen tilfældighed, da de to nabolande er meget længere
fremme, når det handler om forskning i de retlige rammer for digitalisering.
”Forskningen inden for ret og digitalisering har ikke været prioriteret i Danmark, og der har ikke været en samling af forskningen på området, som
vi har set i Norge og Sverige. Det skal CREDI rette op på,” fortæller Hanne
Marie Motzfeldt.
CREDI, som blev officielt indviet den 17. august 2018, er etableret på initiativ af det juridiske institut på Aarhus Universitet. Lignende initiativer er på
vej i Aalborg og København.
Den officielle målsætning for centeret er at øge viden om digitaliseringens
følger for retten gennem forskning, integrere den opnåede viden om ret og
digitalisering i uddannelserne samt formidle viden og skabe debat om ret
og digitalisering. Det kan også udtrykkes på en anden måde.
”Lars Frelle, på det tidspunkt direktør i Digitaliseringsstyrelsen, udtalte
i 2016 til Djøfbladet, at ”ligesom vi ikke uddanner smede til at slå på en
ambolt, kan vi heller ikke blive ved med at uddanne jurister og andre til
en analog verden”. CREDI er et svar på den udmærkede pointe fra Lars
Frelle,” forklarer Hanne Marie Motzfeldt.

Advokater som farlige redskaber
Der er rigeligt med problemstillinger at tage fat på. Hvordan stiller det sig
med produktansvarsreglerne i forhold til selvkørende biler? Hvordan skal
automatiseret sagsbehandling håndteres rent juridisk? Lever de offent-

38

Kit-magasinet 4 / 2018

lige myndigheder op til forvaltningsrettens undersøgelsesprincip – dvs.
ansvaret for at oplyse en sag tilstrækkeligt, inden der træffes en afgørelse
– også i forbindelse med indkøb af it-løsninger? Og hvordan går det med
at få lavet den juridiske kortlægning – den såkaldte konsekvensanalyse – inden en kommune går i gang med et projekt om automatisering af
parkeringstilladelser: Hvad er der af lovregulering på området, hvilke data
er nødvendige at få, er data troværdige, osv.? Og så vil Hanne Marie Motzfeldt heller ikke undlade at nævne et eksempel fra advokatverdenen:
”Advokater betragtes juridisk set faktisk som farlige redskaber på linje
med hunde, heste og biler, hvor der er et lovmæssigt krav om ansvarsforsikring. Hvordan står man forsikringsmæssigt, hvis et dårlige advokatråd
kommer fra en AI-baseret chatbot på nettet – eventuelt en, som advokatfirmaet selv anvender?”

Tæt på virkeligheden
CREDI arbejder med forskning både på det private og offentlige område.
Inden for privatretten handler en del om smart contracting og fintech,
primært AI-baseret rådgivning, og på det offentlige område er der blandt
anden en ambition om at udvikle en juridisk arbejdsmetode, der muliggør,
at juristen i praksis kan indgå i en agil udviklingsproces.
”Den juridiske metode lige nu lægger op til vandfaldsmetoden, hvor det
juridiske notat leverer et ja eller nej til en given it-løsning. Men reglerne er
efter min mening ikke ”ja-nej-regler”, men ”hvordan-regler”. Så der skal
skabes en arbejdsmetode, som betyder, at juristen kan involveres i løbet
af de enkelte sprints,” forklarer Hanne Marie Motzfeldt.
Hanne Marie Motzfeldt har en baggrund i praksis blandt andet fra Folketingets Ombudsmand og Natur- og Miljøklagenævnet, og for hende er det

vigtigt, at forskningen på centret har en direkte berøring med virkeligheden:
”Vi får hele tiden input fra vores advisory board, og så lytter vi rent faktisk,
når eksempelvis direktør Rikke Hvilshøj fra DANSK IT siger, at vi bliver
nødt til at få styr på det juridiske i forhold til blockchain. Hvis der er områder, hvor centret ikke har ekspertisen, kigger vi rundt på de andre universiteter og får samlet op på den forskning, der findes.”
Hvis det er nødvendigt, vil centret ikke holde sig tilbage for at blande sig i
den virkelighed, der handler om det retspolitiske.
”Som et usædvanligt træk har jeg valgt at genoplive juristernes rolle som
retspolitiske aktører. Det særlige ved juridiske forskere er deres indsigt
i vores grundlæggende samfundsmæssige balancer, de historiske erfaringer – og dermed det langsigtede perspektiv. Den indsigt skal i spil som
andet og mere end hovedrysten og lærde samtaler i elfenbenstårnet. Det
betyder, at vi går ud med retspolitiske standpunkter og anbefalinger, hvis
vi vurderer, at de samfundsmæssige balancer på et område er alvorligt
truede,” siger Hanne Marie Motzfeldt.

Den ideelle retstilstand
Hanne Marie Motzfeldt er en stærk tilhænger af Digitaliseringsstyrelsen
program for digitaliseringsklar lovgivning og roser i høje toner styrelsens
”Vejledning om digitaliseringsklar lovgivning” fra juli 2018.
”For mig er der et lighedstegn mellem digitaliseringsklar lovgivning og en
ideel retstilstand, som vi efter min mening har bevæget os væk fra gennem overregulering og overdreven brug af skøn i sagsbehandlingen. Det
er et gammelt, fundamentalt retssikkerhedsideal, at man skal kunne læse
sig til sin retsstilling i loven, og det er sjældent muligt i dag,” siger hun og
løfter lidt af sløret for et projekt, hun meget gerne vil rejse:
”Jeg vil gerne kunne foretage en krydssøgning i Retsinformation efter
ikke digitaliseringsklar lovgivning. Først skulle man opstille kriterier for,
hvornår lovgivningen lever op til de ”gamle” retssikkerhedsidealer og
samtidig kan automatiseres, og krydssøgningen skulle så identificere den
lovgivning, der ikke lever op til de kriterier.”
På spørgsmålet om, hvordan danske kommuner mere konkret vil kunne få
gavn af CREDI’s arbejde, svarer Hanne Marie Motzfeldt:
”Vores arbejde skulle gerne betyde, at vi får bedre jurister ud fra universiteterne, og der skulle også gerne komme mere materiale ud. Og så skulle
kommunerne også gerne blive opmærksomme på, at juristerne på universiteterne faktisk kigger ud ad vinduet fra elfenbenstårnet og forholder sig
til virkeligheden – også den kommunale.”
‹‹‹

”

For mig er der et lighedstegn mellem digitaliseringsklar lovgivning og en ideel retstilstand, som
vi efter min mening har bevæget os væk fra gennem overregulering og overdreven brug af skøn i
sagsbehandlingen.
Hanne Marie Motzfeldt, CREDI

DE BRUGER IKKE
ELEFANTHUER I
VIRKELIGHEDEN
Det nytter ikke at lade stå til. Manglende
IT-sikkerhed kan få store konsekvenser
for kommunen og jeres borgere.
Hos Credocom er vi eksperter i IT-sikkerhed og
leverer markedets stærkeste IT-sikkerhedsløsninger.
Hvis din kommune skal stå stærkere i kampen
mod cyberkriminalitet, står vi klar til at hjælpe
Ring: 38 14 02 00 eller skriv til kontakt@credocom.dk

Credocom er leverandør på SKI 02.07 samt underleverandør på
både netværkskomponent- og serveraftalen mellem HPE Aruba
og Moderniseringsstyrelsen.
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