
1

kit
magasinet

Februar  2019 / ISSn 1399-7947

K
o

m
m

u
n

e
rn

e
s 

IT
-M

a
g

a
si

n

DEN DIGITALE SKOLE 
– Børnene skal lære at programmere

TEMA

36 kommuner 
køber fælles
bot-løsninger 
til borgerservice

KMD solgt for 
8 mia. kr. til japanere
 
Danmarks største 
ESDH-udbud på vej 

Stigende interesse
for digital arkivering
i EU og i kommuner



Kit-magasinet  1 / 20192

kit magasinet

Udgiver: KIT@ 
- Kommunale It chefer.
Formand: Henrik Brix, Favrskov Kommune

For information om foreningen, 
medlemskab samt 
abonnement se www.itchefer.dk
 
Redaktion: Flemming Kjærsdam, 
telefon 4026 3615, flemming@kjaersdam.dk
 
Redaktionsudvalg:
Henrik Brix, Favrskov Kommune
Britt Christensen, Frederikssund Kommune
Poul Venø, Herning Kommune
Flemming Kjærsdam
Louise Andersen

Annoncer:
Louise Andersen, 
Koncept, telefon 3190 1155
la@koncept-net.dk

Layout: www.hillerup.com
Tryk: Jørn Thomsen A/S Oplag: 5.000

www.kitmagasinet.dk

Forsidefoto: Tom Jersø, Rigsarkivet

Fem leverandører 
kæmper om 
ESDH-system 
til 180 mio. kr. 6SIDE

10S
ID

E

›››

     Systematic vinder 
 kontrakt om digital infra-
      struktur til telemedicin 

16S
ID

E

36 kommuner køber bots 
ind i fællesskab 
til digital borgerservice   SIDE 16 

Halvdelen af kommunerne har 
softwarerobotter på radaren SIDE 18

Robotterne rykker ind i driften 
hos Statens Administration  SIDE 22

KMD solgt for 8 mia. kr. 
til japanske NEC 12S

ID
E



›››

30S
ID

E

63 pct. vækst i kommunearkiver   SIDE 24 

GDPR sætter fokus på digital arkivering  SIDE 25

Rigsarkivet i spidsen for 
digital arkivering i EU SIDE 26 

Rigsarkivet fører tilsyn 
med kommunernes digitale arkiver SIDE 28

OS2 open source sidder med ved bordet 
når der digitaliseres SIDE 29

Nu skal børnene 
lære at programmere

TEMA Den digitale folkeskole

Odder Kommune 
melder positivt 
ud om Aula 34S

ID
E

Rødby og omegn først med 1 Gbit/s netværk  SIDE 38

Guldborgsund Kommune glæder sig    SIDE 39

3



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

Leon Johansen 
IT-forretningsudvikler

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

Lars Grelck 
Chefkonsulent

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

Mette Løvenbalk Thygesen 
Chefkonsulent

Telefon: 20 72 80 62 
e-mail: mlt@ski.dk

Mickey Abben Johansen 
Kundechef

Telefon: 40 23 41 17 
e-mail: maj@ski.dk

Kontakter

Læs mere på ski.dk

Det siger tidligere deltagere om arrangementet
 
 ”Gennemgangen af aftalerne var rigtig god. 
 Det eksterne indlæg var fantastisk”

 ”Godt at få opdateret min viden om de aftaler,  
 som jeg konkret overvejer at arbejde med”

Få overblik, gode råd og nemme tips 
til aktuelle it-aftaler

SKI’s rammeaftaler sikrer dig en lang række fordele – ikke blot, når 
der skal købes it-løsninger, men også når der skal konsulentbistand til 
succesfuld udvikling og implementering. 

Derfor afholder vi to arrangementer i hhv. København og Aarhus, hvor du 
som it-ansvarlig får den seneste viden om de gældende aftaler.

Tid og sted:
 
Aarhus, 9/4 på Radisson Blu Scandinavia
København, 10/5 hos IDA Conference

Se hele programmet og book dine 
pladser på ski.dk/arrangementer
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Af formand Henrik Brix, KIT@

”Samarbejdet 
gør os alle stærkere”
 Det er sikkert sagt før. Ingen dansk kommune er stor nok eller stærk nok til at trække digitaliseringen 

selv. Hvad vi imidlertid er vidner til i øjeblikket er, at en række kommunale fællesskaber og samarbejder 

trækker digitaliseringen i en fælles retning, der bygger fundamentet for fremtidens digitale infrastruktur 

og services.

KOMBIT er et klasseeksempel på et kommunalt digitalise-

ringsfællesskab, der virkelig skaber værdi. I fællesskab har 

kommunerne – sammen med KOMBIT - skabt en række 

moderne it-løsninger – og der er flere på vej. Men ikke mindst 

er fundamentet for den fremtidige kommunale digitalisering 

skabt i fællesskabet. Med infrastrukturen, der bygger på den 

fælleskommunale rammearkitektur (Støttesystemer/Service-

platform m.m.) er vejen banet for at opnå den transformation 

af den kommunale digitalisering som vi har ønsket os så 

længe. Med stærke principper som åbenhed og standarder 

kan kommunerne nemt integrere andre/egne løsninger med 

infrastrukturen.

KOMBIT er ikke det eneste gode eksempel på kommuna-

le fællesskaber. Lad mig i flæng nævne, at der før jul blev 

indgået kontrakt om digital infrastruktur til telemedicinsk 

behandling af KOL-patienter. En infrastruktur, der rummer 

kapacitet og muligheder til at blive brugt på en lang række an-

dre telemedicinske områder. Tilblivelsen er sket i et historisk 

samarbejde mellem alle 98 kommuner og de fem regioner. 

På den måde bliver det økonomisk overkommeligt for alle 

kommuner. En positiv konsekvens af den fælles indsats, hvor 

digitaliseringen gavner alle – små, mellemstore og store kom-

muner – og regionerne. Vi kører længere på literen.

Den Digitale Hotline er et andet digitalt fællesskab med vind i 

sejlene. Siden starten i 2012, med syv østjyske kommuner, er 

antallet af kommuner nu oppe på 36 kommuner, som vil købe 

”botløsninger” ind i fællesskab. Også her får digitaliseringen 

glæde af fællesskabet og samarbejdet. Den Digitale Hotline 

servicerer borgere, der spørger om hjælp til digitaliseringen. 

Det er spørgsmål om Digital post, e-boks og fritagelser fra 

samme. Spørgsmål om pas og kørekort, herunder status på 

sag. Bestille tid i Borgerservice. NemId. Digital flytning. Valg 

af læge, rottebekæmpelse, pladsanvisning. I år får denne 

hotline 350.000 henvendelser – en gigantisk opgave, hvis den 

skulle løses manuelt og af hver kommune. 

Men de 36 kommuner arbejder sammen på helt nye måder. 

Desuden sætter de en ny digital dagsorden ved at købe 

”digitale assistenter” ind i fællesskab. Noget der i øvrigt heller 

ikke er så let som det lyder, og som hurtigt kan blive dyrt at 

gøre hver for sig. Her løfter fællesskabet digitaliseringen i 

flok, samtidig med indkøb af ny teknologi som vil fremtidssik-

re borgerservice og være med til at sikre sammenhænge på 

tværs.

På Sjælland går de 12 kommuner i DIGIT sammen om at 

indkøbe et fælles ESDH-system som dermed skaber en ny 

platform for sags- og dokumenthåndtering. Det viser, hvordan 

et fællesskab af mindre og mellemstore kommuner kan sætte 

et tydeligt aftryk på markedet, og hvordan de kan nå længere 

for de samme penge. 

29 kommuner arbejder sammen i Netværket Elektronisk 

Arkivering (NEA) med Københavns Stadsarkiv, som leder 

af fællesskabet. Formålet er at sikre, at kommunerne bliver 

opmærksomme på digital arkivering, så de får arkiverings-

opgaven med ind i implementeringen af IT-systemer. Igen er 

fællesskabet med til at sikre højere faglighed, bedre datakva-

litet og bedre økonomi.  

I OS2 fællesskabet, som består af 66 kommuner, har Kit-Ma-

gasinet interviewet bestyrelsesformanden i OS2, om den 

rejse OS2 har været på siden starten i 2012. I dag sidder OS2 

med ved bordet, når der i kommunale ledelser skal træffes 

strategiske valg om digitaliseringen. I starten af OS2-fælles-

skabet handlede det om mindre infrastruktur-komponenter, 

der kunne lime løsninger sammen. Men i dag er der tale om 

større løsninger, der er tættere på de kommunale kernepro-

cesser. Så OS2 er kommet ind på ledelsens bord og jeg tør 

godt forudsige at vi kommer til at se meget mere open source 

i kommunerne.

Eksemplerne viser, at samarbejder, der er startet lokalt, har 

bredt sig og skabt nye fællesskaber på tværs af kompetencer, 

it-systemer og geografi og dermed sat en ny digital dagsor-

den.

Kommunerne er sendt ud på en forandringsrejse. Fra at være 

enkeltstående enheder er vi nu blevet en del af kommunale 

fællesskaber. Det stiller krav til It-chefer og digitaliserings-

chefer om at pleje relationer og tage sagen i egen hånd sam-

men med hinanden. Vi skal lære at spille hinanden gode. 

     ‹‹‹

”
Hvad vi imidlertid er vidner til i øje-
blikket er, at en række kommunale 
fællesskaber og samarbejder trækker 
digitaliseringen i en fælles retning. 
Henrik Brix, KIT@
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Det er kaldt for Danmarkshistoriens største ESDH-ud-

bud. Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT) er i gang 

med at granske tilbuddene til ESDH-udbuddet, som de 

fem leverandører kæmper om. Der er en anslået kon-

traktværdi på op til 180 mio. kr. DIGIT består af 12 sjæl-

landske kommuner, som forventer at få 16.000 daglige 

brugere på det nye ESDH-system. Ifølge direktør Erik 

Kjærgaard Andersen, Holbæk Kommune, forventer DIGIT 

at vælge leverandør ved udgangen af april.

12 sjællandske kommuner med omkring 650.000 indbyggere er gået 

sammen om et EU-udbud af et nyt ESDH-system, der skal automatisere 

sags- og dokumenthåndteringen. Udover at vælge en leverandør og et 

fælles ESDH-system, har de 12 kommuner desuden lagt en tidsplan for 

implementeringen af systemet. Det bliver en rullende implementering 

med fire kommuner i 2019, fire i 2020 og fire i 2021, hvorefter projektet 

forventes afsluttet i 2022.  

”Lige nu sidder vi og går de fem tilbud igennem. Når vi har gjort det, holder 

vi tilbuddene op mod udbudsmaterialet, og vælger en leverandør. Vi har 

været godt tilfredse med udformningen af vores kravspecifikation og 

udbudsprocessen indtil nu. Der blev prækvalificeret fem leverandører, 

og vi har fået tilbud fra alle fem. Det er markedets store aktører, der har 

budt ind, og det lover godt for implementeringen,” siger Erik Kjærgaard 

Andersen.  

Fem leverandører 
kæmper om 
ESDH-system 
til 180 mio. kr.



 

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

Hvorfor genopfinde
den dybe tallerken,

når det gælder
digitalisering?

VIDENCENTER
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De fem leverandører
De fem leverandører, som har budt ind på kontrakten er: Formpipe, Fu-

jitsu, KMD, Netcompany og Tieto.

De 12 kommuner skal implementere ESDH-systemet i tre bølger efter en 

fælles afklaring først:

Bølge 0 er den fælles afklaring, som forløber i maj – juni 2019

Bølge 1: Roskilde, Ringsted, Holbæk, Greve kommuner juli 2019 – maj 2020

Bølge 2: Lejre, Guldborgsund, Kalundborg, Vordingborg kommuner juni 

2020 – april 2021

Bølge 3: Køge, Odsherred, Slagelse, Næstved kommuner maj 2021 – marts 

2022

De 12 kommuner deler omkostningerne for den samlede kontraktsum 

efter indbyggertal. 

”Det er en meget stor opgave, og derfor har vi valgt at gennemføre det som 

en rullende implementeringsplan i tre bølger over tre år. Det er et kerne-

system i de 12 kommuner inden for sagsbehandling og dokumenthånd-

tering. Desuden bliver ESDH-systemet også rygraden i de 12 kommuners 

implementering af GDPR – databeskyttelsesloven. Vi oplever allerede 

betydeligt mere trafik på ESDH-systemerne efter at GDPR trådte i kraft i 

maj 2018,” siger Erik Kjærgaard Andersen.  

Han betoner vigtigheden af det digitale fællesskab ved indkøb af et 

ESDH-system. 

    ‹‹‹

DIGIT er organiseret som en forening for de 12 sjællandske 

kommuner. Vedtagelsen om et fælles ESDH-system blev taget 

på generalforsamlingen januar 2018. Prækvalifikationen blev 

skudt i gang den 12. oktober og i midten af november blev seks 

leverandører prækvalificeret. Fem af disse har afleveret tilbud. 

Erik Kjærgaard forventer at kontrakten med den valgte leveran-

dør bliver underskrevet i april 2019. 

De 12 kommuner i DIGIT:  Greve, Guldborgsund, Holbæk, Ka-

lundborg, Køge, Lejre, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, 

Slagelse, Vordingborg.

”Lige nu sidder vi og går de fem tilbud igennem. Når vi har gjort 

det, holder vi tilbuddene op mod udbudsmaterialet, og vælger 

en leverandør. Vi har været godt tilfredse med udformningen 

af vores kravspecifikation og udbudsprocessen indtil nu” Erik 

Kjærgaard Andersen, Holbæk Kommune

Vi kan vælge og udarbejde de best practice forretningsprocesser, som skal implementeres 
lokalt i kommunerne . Desuden kan de 12 kommuner dele erfaringer og sikre uddannelse af 
medarbejdere og sparring undervejs i implementeringen. Endelig kan vi sikre drift og support 
samt opfylde servicemål (KPI red.)
Erik Kjærgaard Andersen, direktør, Holbæk Kommune.”

FAKTA



Nyt tilbud om 
IT-understøttelse til skoler

Apple har udnævnt KMD til autoriseret partner: 
Solution Expert på uddannelsesområdet. 

Det nye samarbejdet betyder en udvidelse af de ydelser, 
som KMD kan tilbyde folkeskoler, gymnasier, tekniske 
skoler og andre uddannelsesinstitutioner. Apple og KMD 
samarbejder om at levere iPad og Mac, undervisning og 
kompetenceudvikling til undervisningssektoren.  

KMD har uddannede folkeskolelærere ansat, der rådgi-
ver om brugen af iPad og Mac i en læringsfaglig kontekst. 
Derudover er en række nøglemedarbejdere certificeret i 
Apples produkter og uddannelsestilbud og kan tilbyde 
kurser specialtilpasset til skolen.

Apple og KMD tilbyder 
kommunens skoler: 

 � salg

 � rådgivning 

 � kompetenceudvikling 

i forbindelse med Apples 
produktportefølje.

Find mere information her: 
www.kmd.dk/applepartner 

KMD udnævnt til officiel Apple uddannelsespartner



Kit-magasinet  1 / 201910

/  Af Flemming Kjærsdamn Digitalisering

Kort før jul skrev Fælles Udbud af Telemedicin (FUT) under på en kontrakt 

med Systematic om at levere den landsdækkende digitale infrastruktur 

til det telemedicinske KOL-projekt. Et projekt der løber op i 65 mio. kr. Et 

beløb som inkluderer frikøbte medarbejdere i kommuner, og fire års drift 

samt en garanti for ”video”, der kan bruges til at genoptræne og have 

dialog via skærme med KOL-patienter. 

Der er især tre ting, der har haft betydning for FUT’s valg af Systematic.

”Først er der den nye lovgivning inden for persondata. Det har fyldt en hel 

del i kravspecifikationen og i dialogen med leverandøren. Det næste er 

brugen af åbne standarder, som betyder, at der kan integreres med de 

kommende medarbejderløsninger og borgerløsninger, og som betyder 

at vi undgår en ny monopolsituation. Det tredje er skalerbarheden. I 

fremtiden vil vi gerne brede den digitale infrastruktur ud, så den omfavner 

telemedicinske løsninger til andre sygdomme end KOL-patienter. Vi vil 

også gerne bruge telemedicin over for diabetes 2 og hjertepatienter,” siger 

digitaliseringschef Mette Harbo, Københavns Kommunes Sundhedsfor-

valtning. 

Hun siger videre, at det allerede ”ser meget lovende ud”, da de 98 kom-

muner og fem regioner får rigtig meget digitalisering for pengene ved at 

købe ind i fællesskab. Fordelingsnøglen er sådan, at regionerne betaler 

65 pct. af regningen til infrastrukturen mens de 98 kommuner deles om 

de resterende 35 pct., som bliver fordelt efter kommunernes indbyggertal. 

Fordelingsnøglen er aftalt på baggrund af den nationale business case, 

hvor gevinster og udgifter skal følges ad. Det er samfundsøkonomisk 

billigere jo flere borgere der kan håndteres sikkert i kommunerne. Derfor 

kommer regionerne så til at stå for en større del af investeringen. 

Opbygningen af infrastrukturen begynder januar 2019.

Telemedicin er et af de væsentlige initiativer i omlægningen af hele 

sundhedsvæsenet, hvor borgere, som lider af kroniske sygdomme, får 

installeret telemedicinsk udstyr i eget hjem og i direkte dialog med de 

sundhedsprofessionelle, fremfor en lang række af besøg hos lægen og på 

hospitalerne. Patienterne kan bruge udstyret til at måle lungekapacitet, 

blodtryk og blodsukker. Erfaringerne viser, at det erstatter både indlæg-

gelsesdage på hospital og lægebesøg, når patienten faktisk er rask og 

frisk. Det er klart, at de borgere som ikke kan foretage disse målinger selv, 

fortsat får den hjælp de behøver. 

Systematic vinder kontrakt 
om digital infrastruktur til 
telemedicin 

Systematic vinder kontrakten om digital infrastruktur til det landsdækkende telemedicinske projekt om KOL. Et projekt, der 

alt i alt koster de fem regioner og 98 kommuner 65 mio. kr. Systematic vinder kontrakten om infrastrukturen på bekostning 

af KMD.
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Borger- og medarbejderløsninger venter forude
De løsninger, som kommer ud i borgernes hjem, kaldes borgerløsninger. 

Her udvælger FUT fem forskellige løsninger. De leverandører bliver valgt i 

juni 2019. De løsninger, som de ansatte i kommuner og på hospitaler 

modtager data fra borgerne på, hedder medarbejderløsninger. De tre 

leverandører bliver valgt i februar 2019. Begge typer løsninger er ramme- 

aftaler, som kommuner og regioner kan købe ind på til aftalte priser. 

De tre medarbejderløsninger og de fem borgerløsninger bliver selvstæn-

dige modulære løsninger, som med åbne interfaces kan kommunikere 

gennem infrastrukturen fra Systematic på tværs af kommuner, regioner 

og borgernes eget hjem. 

”Vi mener, vi er lykkedes i den forstand, at vi har fået åbnet markedet op. 

Det er ikke én stor spiller, der har vundet hele markedet. Kravene til Syste-

matics løsning er, at den skal kunne  kommunikere uafhængigt med de 

otte forskellige løsninger for borgere og medarbejdere. Det ikke blot åbner 

markedet, det skaber også noget konkurrence mellem leverandørerne og 

vi får bygget strukturer op, så flere leverandører på sigt kan komme med 

på vognen i et standardiseret marked. På den måde undgår vi at skabe et 

nyt monopol inden for telemedicin til digitalisering af sundhedsvæsenet,” 

siger Mette Harbo. 

Samme løsninger i 49 kommuner
De to regioner – Region Hovedstaden og Region Sjælland – og de 49 kom-

muner på Sjælland har besluttet at vælge den samme medarbejder- og 

borgerløsning, når den tid kommer. Dermed kommer de til at sætte deres 

aftryk på markedet, da de udgør halvdelen af alle landets kommuner. De 

er ved at etablere en fælles juridisk indkøbsenhed, som har ansvaret for at 

skrive under på alles vegne og at deles om udgifterne.    

”Det har vist sig at være en særdeles omkostningseffektiv måde at købe 

ind på. Når 49 kommuner og to regioner går sammen om at købe to løsnin-

ger, får de meget bedre priser, end hvis vi køber ind hver for sig. Vi deler 

udgifterne efter gevinsterne og befolkningstallet. Det kan vist ikke gøres 

meget billigere for den enkelte kommune,” siger Mette Harbo.     

”Samtidig er det en interessant model, når vi arbejder med at digitalisere 

et fagområde. Hvis vi lykkes med at få tilstrækkelig beslutningskraft og en 

stærk styring på tværs af så mange organisationer, så åbner der sig man-

ge nye muligheder for bedre, billigere og mere ensartet digital udvikling af 

den offentlige sektor i de kommende år”, siger Mette Harbo.

    ‹‹‹

I fremtiden vil vi gerne brede den digitale infra-
struktur ud, så den omfavner telemedicinske løs-
ninger til andre sygdomme end KOL-patienter. Vi 
vil også gerne bruge telemedicin over for diabetes 
2 og hjertepatienter.
Mette Harbo, Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning

Tidlig opsporing 
med telemedicin
Telemedicin handler om tidlig opspo-

ring og forebyggelse, når borgerne 

begynder at levere data til kommuner 

og sygehuse fra udstyr i eget hjem. 

Det viser erfaringerne fra Region 

Nordjylland, som var den første til at 

gennemføre et storskalaforsøg med 

1250 KOL-patienter i 11 nordjyske 

kommuner. Resultaterne med teleme-

dicin fra Nordjylland viser, at der både 

er en sundhedsøkonomisk gevinst og 

relativt højere livskvalitet for KOL-pa-

tienterne. Det er disse erfaringer, der 

nu skal bredes ud i resten af landet.

Regeringens 
sundhedsreform
Regeringen er kommet med et udspil 

til en ny sundhedsreform. En målsæt-

ning i dette udspil er, at i 2025 skal der 

være 500.000 færre sygehusbesøg og 

40.000 færre indlæggelser. Det gæl-

der især for patienter med diabetes, 

hjertekarsygdomme, muskel-skelet 

sygdomme, angst, depression og 

lungesygdommen KOL.

Det nationale projekt om telemedicin 

understøtter disse målsætninger.

Tidsplan 
telemedicin:
December 2018: 

infrastruktur fra Systematic

Februar 2019: 

Tre leverandører af 

medarbejderløsninger

Juni 2019: 

Fem leverandører af borgerløsninger

”
›››
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Da den daværende erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen (K) 

i 2005 pålagde KL - som ejere af KMD - at sætte det kommunalt ejede 

it-selskab til salg, varede det knapt fire år før virksomheden blev solgt for 2 

mia. kr. til kapitalfonden EQT/ATP. Dengang skete opkøbet med en erklæ-

ring om fra den svenske kapitalfond, at den vil søge at sælge KMD videre 

inden for tre til syv år. Når kapitalfonde siger sådan, mener de, at virksom-

heden skal sælges videre til en højere pris end det de købte den for. 

I 2012 solgte EQT/ATP KMD videre til den amerikanske kapitalfond 

Advent/Sampension for et beløb i omegnen af 5 mia. kr. En ganske god 

forretning for sælgeren. Nu seks år senere – sælger Advent/Sampension 

KMD videre – til den industrielle samarbejdspartner NEC for 8 mia. kr. 

Dermed er det tidligere kommunalt ejede it-selskab blevet fire gange mere 

værd på 10 år.

Adm. dir. Eva Berneke, KMD, siger: 

”Da vi blev solgt i 2009, gik vi fra at være ejet af kommunerne til at blive 

ejet af en kapitalfond. Det var et stort skifte for virksomheden. Inden vi 

blev solgt, var vi specialiseret i at servicere kommunerne. Vi kiggede stort 

set ikke andre steder hen. Det var ligesom i et fasttømret ægteskab. Vi 

blev solgt – privatiseret. Det betød to ting. Kommunerne skulle have nye 

leverandører. Hvis KMD kun var næstbedst, kunne kommunerne vælge 

en anden leverandør. Den anden ting var, at KMD skulle finde nye kunder 

og vinde dem på nye, kommercielle vilkår. Det var et kæmpe skifte for os 

som tidligere kommunalt ejet virksomhed at skulle finde nye kunder uden 

for kommunerne og vinde nye kommunale opgaver i EU-udbud. Det er den 

type forandringer kapitalfonde er gode til at lede.”

”Det skabte et helt nyt værdisæt hos os. KMD skulle finde ud af, hvad vi 

var gode til. Det var nødvendigt, da vi skulle finde nye kunder uden for 

kommunerne. Det var den rejse vi begav os ud på i 2009, og som vi stadig 

er på. I dag har vi godt halvdelen af vores omsætning i kommunerne. Den 

anden halvdel består af statslige kunder og private kunder – især inden for 

finansverdenen. Det vil sige, vi gennem 10 års ejerskab med kapitalfon-

de har formået at skabe næsten halvdelen af vores omsætning uden for 

kommunerne,” siger Eva Berneke.

Privatiseringen
Med privatiseringen af KMD i 2009 og oprettelsen af KOMBIT, som på 

KMD solgt for 8 mia. kr. 
til japanske NEC

KMD er solgt for 8 mia. kr. til det japanske selskab NEC. Det er tredje gang inden for 10 år, at KMD bliver solgt. Første gang i 

2009 blev KMD solgt til den svenske kapitalfond EQT/ATP for 2 mia. kr. KMD er med andre ord blevet fire gange mere værd 

i løbet af 10 år. Kit-Magasinet har interviewet KMD’s adm. dir. Eva Berneke om den rejse, selskabet har været på, og hvad 

det er for en virksomhed NEC nu køber.   
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vegne af kommunerne  varetog indkøb af de nye monopolsystemer efter 

EU-udbud, mens kommunerne agerer markedsorienteret på andre fagom-

råder, enten hver for sig eller i fællesskaber. 

KMD havde en omsætning på 5,6 mia. kr. i 2017 og er Danmarks største 

it-selskab. Eva Berneke er godt tilfreds, ja vel nærmest stolt over, at NEC 

har fået øjnene op for KMD´s kvaliteter. I sommeren 2018 udgav FN en un-

dersøgelse, der placerede Danmark på en førsteplads inden for digitalise-

ring af den offentlige sektor. Ifølge Eva Berneke sidder en hel verden uden 

for Danmark og kigger på disse resultater. 

NEC fremhæver Nordeuropa
I NEC´s pressemateriale og baggrundsmateriale efter opkøbet af KMD, 

fremhæver den japanske gigant Nordeuropa som det fremmeste område 

at udvikle digitaliseringen i Europa. For halvandet år siden købte NEC det 

engelske selskab Northgate Public Services (NPS) (der minder lidt om 

KMD i DK. red), og NEC ser en synergi mellem de to selskaber – KMD og 

NPS. Så for første gang i 10 år befinder KMD sig nu i et ejerskab, hvor de 

ikke skal sælges videre, men hvor de skal udvikles.

”Jeg har været på rundtur i vores virksomhed. Der er en helt utrolig positiv 

stemning omkring dette opkøb. De synes, det er det helt rigtige efter 10 

års ejerskab med kapitalfonde. Folk byder sig til. De vil gerne løse opgaver 

sammen med japanere. NEC er en meget stor virksomhed, med rigtig 

mange nye teknologier, som vi i KMD ser frem til at udvikle løsninger med 

– og som også vil kunne bruges af danske kommuner,” siger Eva Berneke.

3 mia. kr. investeret siden 2012
Siden 2012, da KMD blev solgt til amerikanske Advent/Sampension, 

har kapitalfonden investeret 3 mia. kr. i KMD. 1,6 mia. kr. er blevet brugt 

til opkøb af i alt 15 virksomheder.  KMD’s største division er i dag Local 

Government, som blandt andet bygges op om Avaleos Nexus-system på 

sundhedsområdet og UVdatas skolesystemer. 

Eva Berneke: ”KMD er Danmarks største it-selskab, som står på to ben 

med i alt 3200 ansatte i koncernen. Vi er både stærke inden for den offent-

lige sektor og private virksomheder. Vi er et softwarehus, et produkthus, 

sælger konsulentydelser og vi har it-drift og infrastruktur. Men vores 

kerneforretning er levering af softwareløsninger.”    

”Vi har verdens mest digitale samfund, en række digitale velfærdsydelser 

og en række vitale samfundsløsninger, der også er digitale. Det sidder 

resten af verden og kigger på. Ikke kun fordi det er mere effektivt, og 

mere retfærdigt, men fordi det også giver større kundetilfredshed. Denne 

udvikling har KMD været en del af, og den strategi, som KMD har for 2019, 

fortsætter. Det er ”business as usual”. NEC er meget interesserede i de di-

gitale platforme, som KMD har udviklet. De vil gerne brede disse løsninger 

ud til mange lande,” siger Eva Berneke.

NEC er meget interesserede i langsigtede investeringer. Selskabet er ikke 

kun interesseret i eksport. De vil også gerne levere til det danske marked.

”De danske kommuner er en del af vores kerneforretning. NEC har købt 

KMD med den strategi vi har. Vores opgave er at fortsætte i det spor som 

hidtil. At vi bliver ved med at levere softwareløsninger til offentlige og 

private kunder. NEC er interesseret at KMD bliver ved med at være en plat-

form for digitale løsninger til det offentlige. Der sker mange spændende 

ting på det offentlige it-marked. Både inden for sundhed og jobmarkedet.”

KMD investerer 300 mio. kr. om året
KMD investerer 300 mio. kr. om året i udvikling af produkter og services.  

”Det danske marked er rigtig spændende. Der er mange leverandører, 

som gerne vil levere til kommunemarkedet. Der er 02.19-udbuddet hos 

SKI, som mange leverandører flokkes om, fordi kommunerne ikke skal i 

udbud, når de køber ind på denne aftale. Kommunerne er lykkedes med 

at få mange leverandører på markedet og at få dem til at byde på opgaver. 

Samtidig er kommunerne også blevet gode til at gå sammen på markedet 

om at købe ind i fællesskab. Der er syv kommuner, som er gået sammen 

om et ERP-udbud. Der er DIGIT med et nyt ESDH-udbud, hvor 12 kommu-

De danske kommuner er en del af vores kerne-
forretning. NEC har købt KMD med den strategi vi 
har. Vores opgave er at fortsætte i det spor som 
hidtil.
Eva Berneke, KMD

”
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KMD opkøb:
n 2013
› Medialogic

Udvikler software på arbejdsmarkedsområdet. 60 ansatte.

› Axapoint

Står med afsæt i rammearkitekturen bag organisations- og klassifi-

kationsløsningen APOS2. Fem ansatte.

n 2014
› ScanJour 

Udvikler it-systemer til sags- og dokumenthåndtering (ESDH) til 

den statslige sektor. 54 ansatte.

› Cenza 

Står bag digitale HR- og undervisningsplatforme til den finansielle 

sektor i Danmark. To ansatte. 

› Capevo

Udvikler digitale indberetnings- og selvbetjeningsløsninger til flere 

segmenter – særligt stat men også erhverv. 20 ansatte.

n 2015
› Avaleo

Udvikler software på sundheds- og omsorgsområdet. 53 ansatte.

› Neupart

Specialister i Information Security Management. Leverer digitalt 

understøttet it-risikostyring. 13 ansatte.

› Banqsoft

Udvikler softwareløsninger til styring af porteføljer i forbindelse 

med lån, leasing, engrosvirksomhed, bilparker og konti for finansie-

ringsvirksomheder og banker. 141 ansatte i Norge, Sverige, Finland 

og Polen

› SAS Indkøbsanalyse

Overtager udvikling, drift, salg og markedsføring af SAS Indkøbs-

analyse. Syv ansatte fra SAS Institute kommer til KMD.

› Formpipe - ’Kundespecifikke Løsninger’

Overtager java-enhed med en række statslige projekter og kunder. 

Otte ansatte fra Formpipe kommer til KMD

n 2016
› Edlund

Udvikler software til liv- og pensionsselskaber. 200 ansatte.

› EMT Nordic

EMT Nordic leverer softwareprodukter og konsulentydelser inden 

for energi- og forsyningsområdet. 20 ansatte.

› Facilia 

Facilia udvikler software på a-kasseområdet. 20 ansatte.

› UVdata

UVdata udvikler software til institutions- og uddannelsesområdet, 

hvor kerneprodukterne ligger på folkeskoleområdet. 38 ansatte.

n 2017
› In2media group

In2media group består af tre selskaber, der arbejder med digitale 

kunderejser. 75 ansatte.

ner køber ind i fællesskab. Der er lavet fællesskaber om social og sund-

hed. Det er en rigtig god måde at gøre det på, og det holder vi øje med.” 

”Jeg synes man skal passe på med at re-monopolisere. Nu har vi været 

igennem et monopolbrud. Skal vi så til at bygge nye op? Hvorfor skulle 

Aula være en monopolløsning? Det kunne være 20 it-chefer ville lave en 

fælles løsning i 20 kommuner, hvorfor skulle de så ikke have lov til det. 

Der var et velfungerende marked for kommunikation mellem forældre og 

skoler. Kommunerne kunne vel finde ud af at få en velfungerende løsning. 

Jeg forstår slet ikke at Aula skulle være et monopol,” siger Eva Berneke.          

    ‹‹‹

EU godkender opkøb
De europæiske konkurrencemyndigheder har godkendt, at japanske NEC 

har opkøbt det danske it-selskab KMD. Dermed er der givet grønt lys for, 

at KMD får nye japanske ejere.
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Siden 2012, da Den Digitale Hotline (DDH) med syv østjyske kommuner 

gik i luften, har der været vækst i det digitale fællesskab, som i dag yder 

vejledning og digital service til borgere i 36 kommuner. Det omfatter 19 

kommuner i Region Midtjylland, 11 kommuner i Region Nordjylland og seks 

kommuner på Sjælland. 

Lige nu er de 36 kommuner i DDH blevet enige om at gå i EU-udbud efter 

forhandling om at udvikle og implementere relevante chatbots i fællesskab. 

Udbudsprocessen gennemføres i samarbejdet med ekstern bistand og 

med inddragelse af KITA. 

”Vi vil gerne tilbyde borgerne i de 36 kommuner én fælles serviceindgang 

til den mest kosteffektive pris. Der er mange kommuner, som ikke vil have 

økonomi til at investere i chatbots enkeltvist. Men da vi køber ind i fælles-

skab, forventer vi at kunne gøre det økonomisk overkommeligt for alle, og 

fagligt interessant, da vi løfter digitaliseringen i flok. Vi løser det ved at spil-

le hinanden gode, så alle får fordele ud af det,” siger Lene Hartig Danielsen. 

60 timers ugentlig åbningstid
DDH er de 36 kommuners fælles kontaktcenter. Samarbejdet organiserer 

service på en helt ny måde i en fællesoffentlig sammenhæng. Kommu-

nerne puljer medarbejderne og den øvrige eksisterende kapacitet, så 

kontaktcenteret kan trække på 250 medarbejdere, som kommunerne stiller 

til rådighed for samarbejdet på skift. Det digitale kontaktcenter har en 

ugentlig åbningstid på 60 timer.

Centeret løser alle de opgaver, borgerne spørger ind til om digitaliseringen. 

Det er spørgsmål om Digital post, e-boks og fritagelser fra samme. Spørgs-

mål om pas og kørekort, herunder status på sag. Bestille tid i Borgerservice. 

NemId. Digital flytning. Valg af læge, rottebekæmpelse, pladsanvisning. 

Og en hel række andre opgaver, som har det fællestræk, at de ikke kræver 

individuel kommunal sagsbehandling. 

Hvis en borger fra Hjørring ringer til DDH, og det er en medarbejder fra 

Aarhus, der er på pinden, kommer vejledninger fra Hjørring Kommune frem 

36 kommuner køber 
bots ind i fællesskab 
til digital borgerservice

36 kommuner køber botløsninger ind i fællesskab til Den Digitale Hotline (DDH). Udbudsmaterialet er klart og forhandlinger-

ne om kontrakten går i gang i løbet af foråret. ”De 36 kommuner i DDH samarbejder om at udvikle og implementere relevante 

chatbots, så borgerne gennem brug af ny teknologi også bliver tilbudt indgange til digitale services i kommunerne,” siger 

chef for Borgerservice, Lene Hartig Danielsen, Aarhus Kommune, der også er formand for styregruppen for DDH.  
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på skærmen. Det vil sige borgeren får præcis den samme service, uanset 

hvor medarbejderen, der løser opgaven, kommer fra. 

Åbningstiden på 60 timer ugentligt gør, at DDH oplever en stadig stigende 

efterspørgsel blandt kommunerne. Et serviceniveau på 60 timer ugentlig 

ligger noget over den normale tilgængelighed. Derfor omtales serviceni-

veauet som højt i DDH.   

”Ved at gå i udbud om nye chatbot-løsninger, får kommuner og den digita-

le hotline mulighed for at flytte nogle af de lidt dyre samtaler over på bots 

som selvbetjening. Det vil være en langt billigere kanal til at betjene hen-

vendelser på for en lang række opgaver. Samtidig viser forundersøgelser, 

at bots kan give høj borgertilfredshed inden for en lang række områder. 

Bots er med til at gøre det mere effektivt og videreudvikle den digitale 

borgerservice,” siger Lene Hartig Danielsen.

DDH får 350.000 henvendelser årligt
I 2019 forventer DDH at få 350.000 henvendelser fra borgerne. Da DDH 

startede i 2012, viste forskellige undersøgelser, at et opkald fra en borger 

til en kommune i snit kostede kommunen 50 kr. Det har DDH gennem 

årene effektiviseret, så kontaktprisen i gennemsnit nu er nede på ca. 20 kr. 

pr. henvendelse. Hvis det ganges med de 350.000 årlige henvendelser, er 

det en samlet besparelse på godt 11 mio. kr. årligt. for de samarbejdende 

kommuner 

”Ikke nok med servicen er blevet bedre, den er også blevet mere effektiv,” 

siger Lene Hartig Danielsen.

    ‹‹‹

›› Chatbotstrategi

DDH har lanceret en chatbot strategi. DDH vil opbygge og tilbyde 

kosteffektive chatbotløsninger til kommuner, hvor der er fokus på 

kvalitet og tilgængelighed. Den overordnede ambition for DDH er:

 

› At skabe et kommunalt samarbejde og ejerskab om udvikling og 

drift af borgervendte kommunale chatbots

› At pulje kommunale midler og kræfter for at opnå de mest 

kosteffektive chatbotløsninger  

› At tilbyde kommunerne chatbotløsninger med integration til 

DDH kontaktcenter, så ’strandede’ chatbot-borgere kan hjælpes 

videre af kompetente DDH-medarbejdere.  

› At bruge egne data og egne kompetencer til at opbygge egne 

chatbots i stedet for at lade markedet sælge chatbots til kommu-

nerne enkeltvist 

Der er mange kommuner, som ikke vil have øko-
nomi til at investere i chatbots enkeltvist. Men 
da vi køber ind i fællesskab, forventer vi at kunne 
gøre det økonomisk overkommeligt for alle, og 
fagligt interessant, da vi løfter digitaliseringen i 
flok
Lene Hartig Danielsen, Aarhus Kommune

  

›› Key Performance Indicators (KPI): 

Den Digitale Hotline måler løbende på en række områder for at 

sikre god og effektiv service: 

Straksafklaring: 53-57 pct. Målsætning: 60 pct.

Brugertilfredshed: DDH spørger alle borgere om brugertilfredshed 

fra en skala på 1-9 (9 er bedst). DDH ligger på 7,4. Målsætning er 

8.

Tilgængelighed: Ca. 90 pct. af borgerne kommer igennem. Det 

svarer til målsætningen.

Ventetid:  1,2 minut i gennemsnit. Målsætning er 2 minutter. 

Volumen: 350.000 henvendelser

Omkostninger: Under 20 kr. pr. henvendelse (2019) (gennemsnit)

›› Markedet:

Markedet for chatbot løsninger er ved at være modent. Omkost-

ningerne til at producere chatbots er store, og hvis kommunerne 

ikke samarbejder om udvikling og vedligehold af chatbots, betyder 

det, at kommunernes kortsigtede og hurtige køb på markedet kan 

ende med, at der betales en meget høj pris for chatbots. DDH har 

som en del af en mere langsigtet strategi startet en udbudsproces 

som betyder, at samarbejdskommunerne i løbet af 2019 – efter en 

gennemført pilot- og udbudsproces – tilbydes en chatbot på op til 

12 forskellige serviceområder. 

”

›››
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Halvdelen af 
kommunerne har 
softwarerobotter 
på radaren

Halvdelen af landets kommuner er i gang 

med softwarerobotter eller undersøger 

mulighederne for at tage teknologien 

i brug. Udviklingen med at tage soft-

warerobotter i anvendelse til at auto-

matisere manuelle rutineopgaver inden 

for administration har bredt sig meget 

hurtigt de seneste to år.



2017 SMART SOCIETY

KL holdt et fagligt seminar om Kunstig Intelligens kort før jul. Det var i den 

forbindelse, da kontorchef Pia Færch, Center for digitalisering og teknologi 

i KL, åbnede seminaret, at hun fortalte at KL vurderer, at 50 kommuner 

er i gang med softwarerobotter og at udviklingen er gået rigtig stærkt de 

senere år. 

”Anvendelsen af softwarerobotter har taget et ordentligt ryk og kom-

munerne er i front, når vi taler automatisering af opgaver. Omkring 50 

kommuner undersøger mulighederne med teknologien eller er i gang med 

at automatisere rutineprocesser ved hjælp af softwarerobotter,” siger Pia 

Færch.

Det er ikke mere end halvandet år siden, at robotten Tyra i Odense Kom-

mune tog kegler med et robotprojekt om at automatisere godkendelse af 

fakturaer til lægeerklæringer og digitale underretninger ved 225 timers 

reglen.  

Selvom kommunerne har været i gang med digitaliseringen i mange år, er 

der fortsat en lang række administrative opgaver der løses manuelt. Der-

for fik softwarerobotten Tyra så stor opmærksomhed i sommeren 2017, da 

den beviste, at godkendelse af en faktura kunne løses automatisk af en 

softwarerobot både i en højere kvalitet og hurtigere end en medarbejder 

kunne gøre det. Robotterne overtog noget monotont arbejde og satte et 

nyt perspektiv for digitaliseringen.  

Pia Færch manede dog til eftertanke med Kunstig Intelligens, da det er 

noget mere kompliceret. Mens robotterne overtager manuelle processer, 

går Kunstig Intelligens ind i ”åndens” arbejde.

”Med Kunstig Intelligens er det vigtigt at forstå strukturen og indholdet af 

sine data for at give det rigtige input til algoritmerne, som kan støtte be-

slutninger eller bruges til risikoscoring. Jeg synes Kunstig Intelligens man-

ge steder er blevet gjort til et uhyre. I KL vil vi gerne diskutere muligheder 

og dilemmaer forbundet med Kunstig Intelligens med kommunerne for at 

blive klogere på, hvordan kommunerne kan bruge Kunstig Intelligens som 

led i fremtidens digitalisering,” siger Pia Færch.

På dette første indledende inspirationsmøde deltog omkring 30 kommu-

ner. Interessen for kunstig intelligens er stor, men området er nyt. Direktør 

Tim Daniel Hansen, Droids Agency, deltog som indlægsholder. Han havde 

en workshop med 24 ideer, som kommunernes deltagere arbejdede videre 

med for at finde ud af, hvad de kunne bruge Machine Learning og Kunstig 

Intelligens til.

”Jeg oplever stor interesse fra kommunernes side. Langt de fleste kommu-

ner har fået det på radaren. De prøver at forstå teknologien. De prøver at 

finde ud af, hvad de, der bruger det, får ud af det. Så de er ved at sondere 

terrænet. Mit bud er, at de store kommuner er i gang med at få det ind i 

projekter. De er endnu ikke i kommunal produktion med det. Der er om-

kring 10 pct., der er i gang. Vi ser begyndelsen på et nyt marked,” siger Tim 

Daniel Hansen.       

Ifølge Tim Daniel Hansen er Kunstig Intelligens og Machine Learning langt 

mere komplekst end klassiske it-projekter inden for digitalisering. 

”Det er væsentligt mere kompliceret teknologi. Det er betydeligt sværere 

at klassificere data. Du skal trække data ud af systemer, du skal sortere 

og klassificere dem. Der er ikke givet et svar på forhånd. Så man er nødt 

til at have en langt mere undersøgende tilgang, inden man går i gang med 

Machine Learning som beslutningsstøtte. Du har brug for en datascientist 

til at prøve forskellige algoritmer af på givne datasæt for at kunne lave et 

system til beslutningsstøtte. Det tager derfor længere tid og resultatet er 

ikke kendt på forhånd,” siger Tim Daniel Hansen.

    ‹‹‹

Anvendelsen af softwarerobotter har taget et 
ordentligt ryk og kommunerne er i front, når 
vi taler automatisering af opgaver. Omkring 
50 kommuner undersøger mulighederne med 
teknologien eller er i gang med at automatisere 
rutineprocesser ved hjælp af softwarerobotter.
Pia Færch, KL.

”



Nem og tryg levering 
af kvalitets-pc’er
fra Lenovo

“ Lenovo har marke-
dets bedste produkter, som 
gennemgår flere tests efter 
de strengeste kriterier end 
nogen andre pc’er. ”Jens Henrik Thomsen, 
salgsdirektør, Lenovo

“Vi stræber efter inte-
gritet, gennemsigtighed 
og ansvarlig adfærd i alt, 
hvad vi gør. ”Michael Wede, 
Business Unit Director, Dustin

Annonce

Du er i sikre hænder og får nem og 
bekvem levering af kvalitets-pc’er 
fra Lenovo, når du køber gennem 

Dustin, der siden efteråret 2018 har leveret 
på SKI-rammeaftale 50.40. Aftalen betyder, 
at du som indkøber i staten eller tilmeldte 
kommuner og regioner kan købe computere 
og tilbehør uden at skulle gå i miniudbud.

Dustin og Lenovo har haft et stærkt sam-
arbejde gennem mange år i den offentlige 
sektor. Det giver dig en række fordele.

For det første får du adgang til et 
bredt sortiment af kvalitetsprodukter fra 
Lenovo, som er erhvervslivets foretrukne 
leverandør af pc’er. Du bestiller nemt 
gennem Dustins velfungerende webshop – 
og det sker til særdeles attraktive priser.

For det andet får du med Dustin en 
leverandør, som stræber efter integritet, 
gennemsigtighed og ansvarlig adfærd i alt. 
For eksempel er det Dustins mål at redu-
cere sin klimapåvirkning med 40 procent 
inden 2020 sammenlignet med 2014/15.

For det tredje får du adgang til effektiv, 
landsdækkende Field Service med hurtig 
support på de indkøbte produkter, når der 
er brug for det.

AttrAktive LeNovo-pc’er
Blandt de attraktive Lenovo-produkter er 
den ultrakompakte M920 Tiny monteret i 
en Tiny in One. Det er en elegant stationær 
med en lille computer, som er placeret 
inde i skærmkabinettet. Derved har man 
kun skærmen stående, og man har færre 
kabler, mindre rod og nemmere rengøring.

Du kan også overveje den bærbare 
ThinkPad X380 Yoga. Den kan hurtigt 
og ubesværet omdannes til en tablet eller 
stilles som et telt – perfekt ved præsen-
tationer, og når man skal kigge på en 
opgave sammen med en kollega.

Alle Lenovos pc’er leveres med 
ThinkShield, som er markedets bedste  
sikkerhedsløsning bl.a. med sikkerheds-
chip. Der er desuden bærbare pc’er med 
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nuftige løsning. Lenovo har reduceret CO2-
udledningen under produktionen med 35 
procent. Det skyldes en helt ny teknik, hvor 
man lodder komponenterne fast ved en 
lavere temperatur end tidligere.

Dustin leverer kvalitet fra 
Lenovo gennem SKI-aftalen. 
Det er enkelt og bekvemt, og 
du får en leverandør, som 
vægter ansvarlighed.

Gå ind på www.dustin.dk/lenovo-ski5040, og se kvalitetsprodukterne fra Lenovo.

Windows 10 Pro til virksomheder.

TILPASSET DIT BEHOV.
Som bærbar, som tablet
- og alt derimellem.

Se mere på dustin.dk/lenovo-ski5040

X380 YOGA

Køb hos
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/  Af Flemming Kjærsdamn Digitalisering

Robotterne 
rykker ind i driften 
hos Statens 
Administration 

7.500 timer. Så mange timers 

arbejde har softwarerobot-

terne overtaget inden for 

administrative processer i 

Statens Administration i 2018. 

Softwarerobotterme udfører 

arbejde inden for løn- og regn-

skab for i alt 55.000 ansatte i 

statslige myndigheder. Robot-

terne har i 2018 udført arbejde, 

der svarer til 7.500 timer, som 

det administrative personale i 

Statens Administration ellers 

skulle have gjort. 

Da KIT-magasinet for et år siden talte med Statens Administration om 

deres implementering af RPA-robotter var det med en målsætning om at 

automatisere processer ”op til 10.000 timers arbejde”. Denne målsætning 

er siden ændret til 8000 timers arbejde.  Men i stedet har de effektiviseret 

for 7.500 timer.

Direktør Trolle Klitgård Andersen, Statens Administration, forklarer: ”Den 

robotplatform, vi har skullet bygge op i samarbejde med Statens IT, har 

taget længere tid, end vi har forventet. Vi har brugt en hel del tid på at 

opbygge robotplatformen, som er helt afgørende for driften. Vi har nået 

at få 18 robotter ind i driften. Men de sidste fire robotter kom så sent ind i 

driften i 2018, at vi ikke har opnået effekten af dem i regnskabsåret 2018. 

Derfor nåede vi ikke de 8.000 timer i effektiviseringer i 2018, men vi er i 

stedet landet på 7.500 timer.”

Han understreger, at i 2019 skal effektiviseringerne samlet set løbe op i 

20.000 timer. ”Så vores mål er at effektivisere med 12.500 timer i løbet af 

2019. Så vi når 20.000 timer over to år”.

Automatiseringerne omfatter udvalgte løn- og regnskabsprocesser. Der er 

i alt seks medarbejdere, der arbejder med robotter i Statens Administra-

tion. 

Fra udvikling til drift
Det er, ifølge direktøren for Statens Administration, ikke noget problem at 

købe en udviklingslicens til en softwarerobot og automatisere en enkelt 

proces, som kan køre på en pc. Det kan ske på en uge eller to. 

”Udfordringen er, når det skal skaleres op. Så kan vi ikke køre det på en 

enkeltstående pc. Vi er nødt til at skalere det op på en robotplatform. Vi 

har implementeret en overrobot, en slags robotbestyrer, som tager sig af 

driften af de andre robotter, som vi har udviklet inden for de enkelte pro-

cesser. Den platform er der, så vidt jeg ved, ikke mange som har fået op at 

køre”, siger Trolle Klitgård Andersen. 

Han fortæller, at erfaringerne med at igangsætte driftsmiljøet for soft-

warerobotter betyder, at Statens Administration i samarbejde med Sta-
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tens IT nu tilbyder at udvikle og drive robotter for andre statslige styrelser. 

”Vi er lige nu i dialog med en række andre statslige myndigheder om at 

tage robotter i anvendelse. Vores mål er at lave en slags robotbank, som 

vedligeholder en række standardkomponenter. De komponenter kan 

genbruges af andre statslige myndigheder og det vil give os store fordele i 

udviklings- og driftsfasen.” 

”Vi er i gang med at lave business cases i dialog med andre statslige insti-

tutioner. Det er fint at udvikle softwarerobotter, men i driften sker der hele 

tiden opgraderinger af systemer, som forandrer driftsmiljøet. Det stiller 

nye krav til robotterne i driften om test og tilretninger. Derfor bliver du 

som organisation eller som ejer af en softwarerobot hele tiden udfordret, 

da robotten er en virtuel medarbejder, der udfører det monotone arbejde 

på vegne af medarbejderne. Derfor har vi igangsat en hel governance om 

styring af robotterne i driften. Det fylder meget for os. Og det kommer 

formentlig til at fylde endnu mere, da vi er interesserede i, at robotterne 

overtager mere af det monotone arbejde,” siger Trolle Klitgård Andersen.

    ‹‹‹

Den robotplatform, vi har skul-
let bygge op i samarbejde med 
Statens IT, har taget længere 
tid, end vi har forventet. Vi har 
brugt en hel del tid på at opbyg-
ge robotplatformen, som er helt 
afgørende for driften.

Trolle Klitgård Andersen, Statens Administration

Statens Administration udvælger en 

proces og finder ud af, hvilke dele af den, 

der kan automatiseres. Robotterne giver 

mening, når den samme proces gentages 

igen og igen. Dermed kan der opnås 

stordriftsfordele i produktionen. Da 

Statens Administration har 160 statslige 

institutioner, der bruger de samme pro-

cesser i løn og regnskab, kan robotterne 

med stor fordel overtage dette arbejde. 

Når robotterne så finder en fejl, bliver 

medarbejderne gjort opmærksomme på 

den af robotterne. 

Det har været noget af en 

RPA-rejse Statens Admini-

stration har været på. I løbet 

af to år er den statslige virk-

somhed gået fra indkøb af et 

par udviklingslicenser og et 

par bærbare pc´er til udviklin-

gen af en robotplatform med 

20 softwarerobotter i driften. 

I dag har man en operating 

model og governance for ud-

vikling og drift af robotter i et 

stabilt driftsmiljø. Aftalen om 

leveringen af denne platform 

er sket i samarbejde med 

Statens IT

Statens Administration varetager bogholderi, 

lønregnskaber, regnskaber og faktureringer for 160 

statslige institutioner, og har sparet 7.500 timer i 

2018 i administrative rutiner ved hjælp af robotter. 

-Robotterne behandler 500 barselsrefusioner 

månedligt

-Robotterne har uploadet 17.000 rapporter til regn-

skabserklæringen i 2018

-Robotterne har  indlæst 80.000 valutakurser årligt

”Robotterne er ikke indført som spareøvelse, som 

betyder afskedigelse af medarbejdere. De over-

tager den del af arbejdet, som ikke er spændende 

og samtidigt løfter de kvaliteten i arbejdet,” siger 

direktør Trolle Klitgaard Andersen. 

Hvis hver eneste time, som robotterne har sparet 

Statens Administration for, sættes til 400 kr. i snit 

har virksomheden sparet 3 mio. kr. i 2018. 

FAKTA FAKTA FAKTA

”
›››
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Kommunerne hjemtager i stigende grad ansvaret for digital arkivering. 

Siden Kommunalreformen i 2007 har 21 kommuner oprettet egne stads-

arkiver. Det er en vækst på 64 pct. Det oplyser seniorkonsulent Flemming 

Nielsen, Digitalisering og Teknologi i KL. 

I stedet for at kommunerne outsourcer opgaven om opbevaring af digitale 

arkivalier til Rigsarkivet, opbygger kommunerne i stedet interne digitale 

kompetencer til at løse opgaven.  

”Umiddelbart mener jeg kommunerne har set en gevinst i at hjemtage 

kompetencerne om digital arkivering. Kommunerne kan f. eks. bruge det 

som en anledning til at løfte kvaliteten i registrering og journalisering af 

data og bliver dermed bedre til at forstå hele flowet fra en sag bliver skabt 

til den skal arkiveres. I stedet for at aflevere arkivalier til Rigsarkivet, tager 

kommunerne opgaven hjem. Det har vi set en markant vækst i efter Kom-

munalreformen,” siger Flemming Nielsen. 

Da Kommunalreformen blev gennemført i 2007, blev antallet af kommuner 

ændret fra 271 til 98 kommuner. I forbindelse med Kommunalreformen 

blev der lavet 66 kommunesammenlægninger. Det vil sige, vi i dag har et 

kommunalt landskab bygget op om de gamle købstæder som centerbyer i 

de nye kommuner. Det er især i disse kommuner og i købstæderne, at 

væksten i stadsarkiver har fundet sted. Siden Kommunalreformen har 21 

kommuner oprettet egne stadsarkiver, så der i dag findes 54 stadsarkiver. 

Når kommunerne opretter et ´§7 arkiv (stadsarkiv red.) påtager de sig nog-

le forpligtelser. Det er Rigsarkivet som via arkivloven fører tilsyn med, om 

kommunerne overholder reglerne om digital arkivering.  

Flere muskler
Kommunerne, som tager opgaven hjem, kan også gøre det i kraft af, at 

kommunerne er blevet større og har fået flere muskler. Flemming Nielsen 

fortæller, at de kommuner, der har oprettet egne, digitale arkiver, stadig 

kan vælge at aflevere papirarkiver til Rigsarkivet.  

Rigsarkivet fører tilsyn med om kommunerne overholder Arkivloven. 

Det betyder, at kommunerne skal tage stilling til en arkivstrategi for de 

papirarkiver og data i fagsystemer, som skal bevares. Det har betydet, at 

kommunerne aktivt har skullet forholde sig til digital arkivering. Det har 

ført til en markant vækst i kommunale arkiver de seneste 11 år. 

”Det er vigtigt, at kommunerne allerede i indkøbsfasen af et nyt it-system 

undersøger, om de vil få bevaringsværdige data i det nye sagssystem og 

dermed får arkiveringsforpligtelsen med ind i dialogen med leverandøren. 

Det er for sent at blive opmærksom på arkivopgaven efter systemet er 

taget i brug i forhold til forhandlingspositionen. Vi har oplevet kommuner, 

der er kommet galt af sted på den front, da den valgte leverandør af et 

it-system reelt er den eneste, der kan udføre arkivopgaven og dermed 

tager sig godt betalt for det, hvis kommunen ikke har aftalt en pris for det 

på forhånd,” siger Flemming Nielsen. 

”Hvis kommunen står i en situation, hvor den står foran en markant 

prisstigning på en arkivopgave, kan kommunen tage en dialog med 

leverandøren og bede om at få sine data og herefter sende opgaven ud i 

konkurrence. Det er selvfølgelig mere besværligt. Men der er eksempler 

på kommuner, som har oplevet markante prisfald efter en sådan dialog,” 

siger Flemming Nielsen.

/  Af Flemming Kjærsdamn Digital arkivering

64 pct. vækst i 
kommunearkiver 

Efter kommunalreformen i 2007 er der sket en vækst på 64 pct. i stadsarkiver. Det dækker over, at kommunerne i stigende 

grad selv påtager sig opgaven med digital arkivering. Før Kommunalreformen var der blot 19 stadsarkiver. I forbindelse med 

Kommunalreformen kom der 14 nye stadsarkiver til. I alt 33 arkiver. Efter kommunalreformen er dette antal nu steget til 54 

kommuner. 

Umiddelbart mener jeg kommunerne 
har set en gevinst i at hjemtage kompe-
tencerne om digital arkivering. 
Flemming Nielsen, KL”
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Danmark har som det eneste land i verden, en fællesoffentlig strategi for 

digital arkivering, som både gælder staten, regioner og kommuner. Arki-

vering sker af flere grunde. Både af hensyn til borgernes retssikkerhed, og 

ud fra administrative genanvendelsesbehov i de respektive myndigheder 

samt fremtidens mulighed for at kunne forske i historien. Der er 100 års 

tradition for lovgivning, der regulerer arkivområdet, som forpligter det 

offentlige til at gemme data ”med evigheden for øje”. 

EU’s nylige GDPR-forordning (databeskyttelsesloven red.) understreger 

dog, at kommunerne ikke ejer data, men at de forvalter data på borgernes 

vegne. Og med GDPR er der sat udløbsdato for, hvor længe kommunerne 

må opbevare disse data. 

På den måde lever slettefristerne fra databeskyttelsesloven altså parallelt 

med arkivlovens forpligtelse om at kommuner og andre myndigheder skal 

gemme data for eftertiden. De to love har nemlig hvert deres sigte.

På den ene side skal myndighederne forvalte borgernes data og slette 

dem efter nogle år, ifølge databeskyttelsesloven (den danske version af 

GDPR red.), og på den anden side skal myndighederne bevare data for 

eftertiden, ifølge Arkivloven.

Udfordringen
Afdelingsleder Mads Neuhard, Københavns Stadsarkiv, sætter ord på det 

”dilemma” kommunerne befinder sig i. Han er desuden formand for sam-

menslutningen Netværket Elektronisk Arkivering (NEA), der er en sam-

menslutning af 29 kommuner med disse udfordringer tæt inde på livet.  

”Der er i dag to udfordringer med digital arkivering. Den ene knytter sig til 

arkivloven, den anden til databeskyttelsesloven i Danmark. De to lovgiv-

ninger griber ind i hinanden et eneste sted. Myndigheden i Danmark er 

forpligtet til, ifølge GDPR, at slette data, som myndigheden ikke længere 

har brug for. Hidtil har myndighederne anmeldt sine slettefrister for data i 

fagsystemer til Datatilsynet. Det skal kommunerne i stedet for anmelde til 

deres Data Protection Officer. En god tommelfingerregel for borgerrettede 

sager er, at fem år efter en sag er lukket, skal data slettes i fagsystemet,” 

siger Mads Neuhard.

I GDPR forsøger man at balancere borgernes ret til at ”blive glemt” op mod 

bevaringsmæssige hensyn i samfundets tjeneste. Her spiller arkivloven 

en nøglerolle.

Arkivloven siger, at data skal arkiveres. Arkivloven siger også, at data fra 

it-systemer skal arkiveres i et ”system-uafhængigt format”. Det betyder, 

at data omformes til en arkiveringsversion, der består af et konverteret 

udtræk af data. 

”Vi får data til digital arkivering fra et kommunalt it-system og bagefter, 

når arkiveringen er godkendt, kan kommunen slette dataene i deres 

it-systemer. Så har myndigheden på én gang overholdt sine forpligtelser 

i forhold til begge lovgivningsområder, og kan give borgere, forskere og 

myndigheden selv adgang til data i arkivet, efter de adgangsregler, der 

måtte være gældende. F.eks. i forbindelse med behandling af sager om 

aktindsigt,” siger Mads Neuhard, der på den måde forklarer, hvordan kom-

munerne kommer om ved at løse den udfordring, der opstår i krydsfeltet 

mellem databeskyttelsesloven og arkivloven. 

”Rent lovgivningsmæssigt er kommunale arkiver en del af kommunen, 

men de er også en selvstændig dataansvarlig enhed ved siden af kom-

munen. De data, der bevares i arkiverne, må ikke være tilgængelige for 

sagsbehandlere i kommunen, men skal være adskilt logisk og funktionelt 

fra kommunens driftsmiljø,” siger Mads Neuhard. 

Digital arkivering er i databeskyttelsesmæssig sammenhæng et alternativ 

til sletning. 

Arkivering koster penge
En gennemsnitlig kommune vil have bevaringsværdige informationer i 

en lang række it-systemer, og danske kommuner bruger årligt et trecifret 

millionbeløb på digital arkivering. Selv om det er et anseligt beløb er det 

ikke en opgave, der hidtil har haft den store bevågenhed i kommunernes 

it-afdelinger. 

Men med GDPR-forordningen er der opstået en ny situation. For kommu-

nerne er blevet mere bevidste om, at de skal arkivere, hvis de vil overholde 

slettefristerne. Dermed kommer der også fokus på de omkostninger der 

knytter sig digital arkivering. 

”Data skal gemmes ensartet uanset ESDH-system og uanset fagsystem, 

så alle data fra alle kommuner er gemt på samme måde i det digitale arkiv. 

    ‹‹‹

GDPR sætter fokus 
på digital arkivering
Efter at EU’s databeskyttelsesforordning, GDPR, trådte i kraft den 25. maj 2018 er der kommet øget fokus på kommunernes 

digitale arkivering af data. Med GDPR er mange kommuner blevet opmærksomme på, at de er tvunget til at slette data, som 

de ikke har brug for. Det giver udfordringer i forhold til arkivloven, der forpligter offentlige myndigheder til at gemme data for 

eftertiden. 

Vi får data til digital arkivering fra et kommunalt 
it-system og bagefter, når arkiveringen er godkendt, 
kan kommunen slette dataene i deres it-systemer. 
Så har myndigheden på én gang overholdt sine for-
pligtelser i forhold til begge lovgivningsområder.
Mads Neuhard, Københavns Stadsarkiv. ”
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Rigsarkivet 
i spidsen 
for digital 
arkivering 
i EU

Data trækkes ud af systemer og konverteres til en arkiveringsversion, så 

data er gemt i et format, der kan anvendes i fremtiden. Al funktionalitet i 

et proprietært system er skrællet af,” siger Lars Bo Hansen, der er digital 

arkivar i Københavns Stadsarkiv. 

”Denne beskrivelse af opgaven vil være fremmed for de fleste, men 

brydes den ned i praktiske elementer gemmer der sig kendte it-opgaver, 

såsom: Dataudtræk, konvertering af dokumenter, samt dokumentation 

af systemet på metadataniveau. Den manglende praktiske erfaring om 

digital arkivering hos mange kommuner om, hvad opgaven indebærer, gør 

at leverandørerne har mulighed for at opretholde et ”de facto monopol” på 

arkiveringsversionen fra egne systemer og dermed undgå direkte konkur-

rence om opgaven,” uddyber han.

”Der er altså gode muligheder for at opnå økonomiske besparelser, hvis 

kommunerne opnår mere viden om digital arkivering. Det bedste råd her-

fra er at tænke arkivering ind i hele implementeringen, når man køber et 

it-system,” siger Lars Bo Hansen.

    ‹‹‹

    

    
Bekendtgørelse 184 af 26. januar 2018 beskriver, hvilke dele af 

kommunernes informationsdannelse, der skal bevares for efter-

tiden.

Af Københavns Kommunes ca. 1000 it-systemer, indeholder ca. 

60 it-systemer data, der efter arkivloven er bevaringsværdige for 

eftertiden. 

I NEA er der gennem de seneste 12 år arkiveret næsten 1.500 

arkiveringsversioner indeholdende 71 mio. filer med en samlet 

datamængde på 58 Terabytes

Bekendtgørelse 1007 af 20. august 2010 fastsætter de tekniske 

specifikationer for udformningen af en arkiveringsversion.

FAKTA

Netværket Elektronisk Arkivering (NEA)
Et netværk med 29 kommuner

”NEA har siden 2007 handlet om at samle kompetencer og udstyr, 

med henblik på at skabe stordriftsfordele og kvalitet i arkiveringen 

for medlemmer af netværket. Der er en række fordele ved at være 

en del af et digitalt arkivnetværk som NEA,” fortæller afdelingsle-

der Mads Neuhard, Købensdhavns. 

”Kommunerne får mulighed for at trække på specialiseret viden, 

og få rådgivning om alt fra kontraktindgåelse og leverandørvalg til 

porteføljestyring og langtidsbevaring. Dertil kommer en række Ar-

chive-As-A-Service-løsninger mhp. kvalitetssikring af arkiverings-

versionerne og adgang til dem efterfølgende. NEA løfter så at sige 

den mest komplekse del af arkiveringsopgaven væk fra den lokale 

kommune, og bidrager til at der træffes rationelle valg, mens kom-

munen selv kan håndtere de lovregulerede forpligtelser.”

NEA starter i 2019 en oplysningskampagne sammen med KL, der 

skal skabe forståelse for og viden om digital arkivering i praksis. 

Praktisk viden og kendskab til alternative løsninger skal give 

kommunerne mulighed for at tage initiativ til at gå i dialog med 

leverandørerne for at opnå økonomiske besparelser ved digital ar-

kivering. Det kan ske ved at få flere leverandører til at byde på op-

gaven eller ved at kommunen selv påtager sig (dele af) opgaven. 

Kampagnen vil også omfatte forslag til krav om digital arkivering, 

som kommunerne bør stille til leverandørerne.

FAKTA

n Digital arkivering
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Det danske Rigsarkiv er sat i spidsen for et nyt EU-projekt, der 

inden 1. juni 2019 skal opbygge en tjeneste, som giver myndighe-

der, virksomheder og organisationer i EU, adgang til standarder 

og værktøjer som styrker digital arkivering. ”Der er meget stor 

interesse for udviklingen af løsninger, der kan sikre bevaringen 

af digital information på længere sigt”, fortæller områdeleder Jan 

Dalsten Sørensen fra Rigsarkivets område for Digital Bevaring og 

Oparbejdning. 

Danmark blev i sommers udråbt af FN til at være verdens førende 

nation inden for digitalisering af den offentlige sektor. Nu er det 

danske Rigsarkiv sat i spidsen for et EU-projekt, der skal opbygge 

en tjeneste, som udvikler værktøjer og standarder i EU for digital 

opbevaring og arkivering. Områdeleder Jan Dalsteen Sørensen er 

på Rigsarkivets vegne sat ind som leder af EU-projektet. 

Det danske rigsarkiv, som er blandt de førende i Europa, når det 

gælder digital bevaring, står i spidsen for EU-projektet, der skal 

skabe fælles standarder for digital opbevaring og arkivering i 

Europa. 

Det indre marked er grundstenen i EU og sikrer den frie bevæge-

lighed af personer, tjenester, varer og kapital på tværs af lande-

grænserne. I dagens Europa har det indre marked en væsentlig 

digital dimension og for EU-kommissionen er arbejdet med at 

tilpasse det indre marked til den digitale tidsalder af strategisk 

betydning. 

Ét af elementerne i EU-strategien for det digitale indre marked er 

at udvikle digitale byggeklodser, som kan sikre grænseoverskri-

dende tjenester og dermed give både borgere og myndigheder 

adgang til det indre marked - i digital form. Dette sker inden for 

rammerne af CEF-programmet, hvor CEF står for ”Connecting 

Europe Facility”.  

Blandt byggeklodserne er eksempelvis e-ID, der skaber mulighed 

for brug af nationale digitale ID-tjenester i andre lande eller e-In-

voicing, der understøtter brugen af digitale fakturaer. 

”Det er dyrt og komplekst at sikre den digitale bevaring. Der er 

et stort gevinstpotentiale i fælles standarder. Gevinsterne er 

naturligvis umiddelbart størst for arkiverne, men også mange 

andre organisationer er interesserede i løsninger, der kan hjælpe 

dem med at bevare information. Det kan eksempelvis være 

forskningsinstitutioner, lægemiddelindustrien eller andre, der 

har behov for troværdig bevaring og mulighed for adgang til data i 

mange år fremover,” siger Jan Dalsteen Sørensen.   

  

/  Af Flemming Kjærsdam

Det er dyrt og kom-
plekst at sikre den 
digitale bevaring. Der 
er et stort gevinst-
potentiale i fælles 
standarder.
Jan Dalsteen Sørensen, Rigsarkivet.
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Formålet med Rigsarkivets tilsyn af kommunerne er at sikre, at data fra 

relevante it-systemer bliver arkiveret. De er de originale kilder i lokalsam-

fundet – både i tekst, tal og billeder. 

”Kommunerne er generelt gode til at sikre, at it-systemer med bevarings-

pligtige data og dokumenter ikke bliver slettet inden arkivering. Efter Rigs-

arkivets kommunetilsyn i 2015-16 anbefalede vi, at kommunerne skal have 

en arkiveringsstrategi, dvs. en plan for hvordan kommunen vil håndtere 

sine bevaringspligtige papirarkiver og it-systemer. Arkiveringsstrategien 

bør desuden forankres i kommunens ledelse, som kan sikre de fornødne 

økonomiske, og personalemæssige ressourcer. Kommunen bør også sikre 

løbende opdatering af it-systemerne og overholdelse af arkiveringsplanen 

for systemerne,” siger Mette Hall-Andersen. 

Fire tilsyn 
Rigsarkivet har gennemført fire tilsyn siden årtusindskiftet. Det første 

tilsyn kom forud for Kommunalreformen i 2007. Her skulle kommunerne 

oplyse, hvad der skulle ske med deres it-systemer, når kommunerne blev 

lagt sammen.

Det andet kommunetilsyn blev gennemført i 2008 med de nye kommu-

ner. Dette tilsyn skulle afdække Kommunalreformens konsekvenser 

for arkiverne i de enkelte kommuner og fulgte således op på tilsynet før 

kommunalreformen. 

Det tredje kommunetilsyn blev gennemført i 2010-11 og skulle sikre: 

1) at alle kommuner havde valgt et offentligt arkiv at aflevere bevarings-

pligtige data til.

2) at afleveringsmodne data fra enkeltkommunale systemer blev afleveret 

til et offentligt arkiv.

Det fjerde kommunetilsyn blev gennemført i 2015-16. Formålet var at følge 

op på tidligere tilsyn og afklare, om alle relevante it-systemer bliver arkive-

ret. Endvidere skulle tilsynet indsamle oplysninger om nye it-systemer til 

at finde ud af, hvad der skal bevares og kasseres i kommunerne.

”Rigsarkivets tilsyn, vores løbende fokus på vejledning samt en opfølgen-

de indsats efter hvert tilsyn har medvirket til, at aflevering er blevet en 

naturlig opgave hos langt de fleste kommuner. GDPR har også givet nyt 

fokus på arkivering, da data skal arkiveres inden de slettes i it-systemer-

ne. Samlet set betyder det, at der er fokus på at aflevere data og doku-

menter med regelmæssige mellemrum med henblik på, at sikre dem for 

eftertiden.”

”Det er Rigsarkivets opfattelse, at data generelt set bliver afleveret i den 

fornødne kvalitet. Vi har vedvarende indsatser der skal medvirke til at 

effektivisere den offentlige forvaltning ved at sætte fokus på god doku-

mentation. God dokumentation sker blandt andet via retningslinjer for 

journalisering, overvågning af fællesdrev samt udarbejdelse af arkive-

ringsplaner,” siger Mette Hall-Andersen. 

    ‹‹‹

  

/  Af Flemming Kjærsdamn Digital arkivering

Rigsarkivet fører tilsyn 
med kommunernes 
digitale arkiver

Rigsarkivet fører tilsyn med kommunernes opbevaring af digitale arkiver og dokumenter cirka hvert femte år. ”Arkiveringen 

er væsentlig, da kommunernes arkiver dokumenterer kommunernes aktiviteter. Arkiverne er en del af danskernes fælles 

skriftlige hukommelse,” siger områdeleder Mette Hall-Andersen, Rigsarkivet.

Kommunerne er generelt gode til at sikre, at 
it-systemer med bevaringspligtige data og doku-
menter ikke bliver slettet inden arkivering
Mette Hall-Andersen, Rigsarkivet.
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/  Af Stig Andersenn Digitalisering
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Engang blev open source-løsninger valgt ud fra en overbevisning og ideo-

logiske grundholdninger. Sådan er det ikke længere, ifølge Michel van der 

Linden, direktør i Kalundborg Kommune og formand for OS2’s bestyrelse.

”I dag anvender mange virksomheder løsninger på open source-licenser. 

Hvis løsningerne er de rigtige til opgaven, er det et lige så validt valg som 

en løsning på en traditionel licens,” siger han.

Open source-elementet giver dog nogle muligheder, som man ikke får i en 

traditionel licensmodel.

”Open source giver en større åbenhed om anvendelsen af løsningerne – 

også på tværs af organisationer. Det er en måde at anlægge en bredere til-

gang til løsning af opgaverne, og en mulighed for nemmere og i fællesskab 

at afprøve nogle ting,” siger Michel van der Linden.

Tættere på kerneprocesserne
OS2-løsningerne har typisk været, hvad Michel van der Linden kalder 

”forbindelsesofficerer” i det kommunale it-landskab – mindre integrati-

onsløsninger, der kunne besluttes og implementeres rent i it-afdelingen 

for at få tingene til at hænge bedre sammen. I de senere år er der kommet 

løsninger til, der er meget tættere på de kommunale kerneprocesser. Det 

gælder for eksempel OS2mo til administration af medarbejdere og organi-

sation og OS2indberetning til indberetning af kørsel og ferie.

”OS2 er ikke længere en overvejelse kun for it-afdelingerne. Nu er der 

spørgsmål og afklaringer, der også skal forbi personaleafdelingen, øko-

nomiafdelingen eller andre af de funktioner, der er tæt på de kommunale 

kerneprocesser. OS2 indgår nu i de strategiske overvejelser til hele digitali-

seringsdagsordenen,” forklarer han.    

Selvom OS2 har gennemgået den udvikling, har selve formålet med OS2 

ikke ændret sig.

- fortsættes på side 30

OS2 open source 
sidder med ved bordet 
når der digitaliseres 

Open source-løsninger udviklet i rammerne af det offentlige digitaliseringsfællesskab OS2 har bevæget sig fra mindre in-

frastruktur-komponenter til større løsninger tættere på de kommunale kerneprocesser. Nu sidder OS2 med ved bordet, når 

der skal træffes strategiske valg ud fra digitaliseringsdagsordenen.

OS2 er ikke længere en overvejelse kun for it-afde-
lingerne. Nu er der spørgsmål og afklaringer, der 
også¨skal forbi personaleafdelingen, økonomiaf-
delingen eller andre af de funktioner, der er tæt på 
de kommunale kerneprocesser. OS2 indgår nu i 
de strategiske overvejelser til hele digitaliserings-
dagsordenen.
Michel van der Linden, OS2

”
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”Vi er hverken ved at opbygge et softwarehus, et driftshus eller et udbuds-

hus. OS2 tilbyder blot en ramme, som man som kommune kan vælge at 

benytte sig af – måske fordi man ikke kan få lavet løsningerne andre ste-

der, måske fordi man får mere indflydelse på løsningerne, og måske også 

fordi det kan være billigere at få løsningerne gennem OS2.”

Samarbejder
Michel van der Linden understreger, at det vigtige spørgsmål for ham ikke 

er, om man skal vælge OS2 eller ej.

”Det væsentlige er, at vi kan få den viden, der bliver opbygget på tværs af 

kommunerne i spil, så vi kan løfte kvaliteten i løsningerne og understøtte 

optimeringen af arbejdsprocesserne,” siger han.

Michel van der Linden ser derfor også nogle spændende perspektiver i de 

mange samarbejder, der er etableret inden for kommunal it og digitalise-

ring. Som eksempel nævner han det sjællandske digitaliseringsfælles-

skab DIGIT, der har valgt OS2mo/OS2rollekatalog som Identity Manage-

ment-løsning til de 12 kommuner i fællesskabet:

”Det handler om, at vi i fællesskab spiller hinanden gode, så vi får mest 

muligt ud af de ressourcer, vi bruger på digitalisering.”

Han peger også på KOMBIT’s innovationsspor som et meget spændende 

tiltag:

”På mange måder ligner KOMBIT’s innovationsspor OS2’s tilgang til tinge-

ne. Løsningerne udviklet i KOMBIT-regi er dog mere direkte på kerneopga-

verne, mens OS2-løsninger har en mere understøttende funktion. Og jeg 

ser gode muligheder for, at vi kan samarbejde og supplere hinanden.”

Mere dokumentation
OS2 har halvanden medarbejder, som har til opgave at understøtte besty-

relsens arbejde. Trods udviklingen i retning af større løsninger tættere på 

kerneopgaverne, er der ikke planer om at ændre på organisationen. Der er 

dog kommet nye opgaver på bordet.

”En del medlemmer har spurgt, hvordan de kan være sikre på, at OS2-pro-

dukterne lever op til forskellige standarder. Så uden at gøre det unødigt 

bureaukratisk, har vi udarbejdet den nødvendige dokumentation,” fortæl-

ler Michel van der Linden. 

Ønsket om at undgå tunge arbejdsgange er centralt for arbejdet i OS2.

”Efterhånden som vi er blevet flere medlemmer i OS2, og løsningerne er 

blevet større, skal vi også vænne os til, at tingene sommetider kan gå lidt 

langsommere. Det er ikke nødvendigvis et problem, men vi skal naturligvis 

hele tiden sikre os, at vi bevarer agiliteten i udviklingsprocessen,” siger 

Michel van der Linden.

Ikke opgavetyveri
Når offentlige virksomheder og organisationer involverer sig mere direkte 

i udvikling af løsninger, kan det rejse kritik fra leverandørsiden – ”opgave-

tyveri” er en term, der har været anvendt i den sammenhæng. Michel van 

der Linden afviser, at ”opgavetyveri” er et tema i sammenhæng med OS2.

”Der er flere forskellige leverandørsegmenter i markedet. De større, der 

typisk byder ind på de store opgaver fra KOMBIT, og så det segment, vi 

typisk arbejder med, som er de små og mellemstore. For dem er ”opgave-

tyveri” ikke et tema overhovedet. De har jo netop indrettet deres forret-

ningsmodel på at leve af services frem for licenser,” siger han og tilføjer:

”Bortset fra det, så står det jo enhver leverandør frit for at tage koden og 

arbejde videre med den – de kan blot ikke få ejerskab til koden.”

I OS2 har man valgt at lægge løsningerne ud under Mozilla Public License 

(MPL) version 2.0., som er den licensform, som Digitaliseringsstyrelsen 

anbefaler. MPL understøtter, at man kan bevare ejerskabet over løsninger 

frembragt for offentlige midler, samtidig med at private leverandører kan 

udvikle omkringliggende services uden nødvendigvis at lægge dem ud 

som open source. Dertil kommer, at ændringer til kildekoden skal gøres 

tilgængelige på samme licens, hvilket sikrer, at alle får gavn af rettelser og 

videreudvikling af løsningen.

    ‹‹‹

Sæt kryds i 
kalenderen
 

 

KITA Generalforsamling 
og Temadag 2019 

Det er igen tid til Generalforsamling og Temadag og igen i år er der 

sammensat et spændende program. 

Seminaret afholdes den 28. februar og 1. marts.

Ved tilmelding efter den 25. februar kontakt sekretariatet på 

mail@itchefer.dk 

 

Digitaliseringsmessen19

Den 3. oktober bliver dørene slået op for Danmarks største messe 

om offentlig digitalisering - Digitaliseringmessen19.

Der er endnu ikke åbnet for tilmelding, men sæt allerede nu kryds 

i kalenderen 

Messen henvender sig til offentlige politikere, ledere og medar-

bejdere, der arbejder med og interesserer sig for digitalisering og 

IT.

Messen stiller skarpt på kommunernes digitale muligheder – nu 

og i fremtiden. Messen bygger bro mellem kommuner, udviklere, 

leverandører, offentlige partnere og projektholdere.

 

Messen afholdes af KL i samarbejde med Borgerservice Danmark 

og KIT@. Samarbejdet sikrer, at messen viser alle sider af digita-

liseringen og giver deltagerne en totaloplevelse.

Vi glæder os til at se jer igen.

28. februar 
og 1. marts

3. oktober

✘

✘

✘

›››

OS2 open source 
sidder med ved bordet 
når der digitaliseres - fortsat fra side 29
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Folkeskoler i 32 danske kommuner delta-

ger i forsøg med faget teknologiforståelse. 

Eleverne skal blandt andet lære at pro-

grammere for at forstå de underliggende 

mekanismer i den teknologi, de anvender 

i hverdagen.

Visionerne for faget teknologiforståelse er 

store. Ifølge de indledende kapitler i læse-

planen skal det sætte eleverne i stand til 

”at deltage som aktive, kritiske og demo-

kratiske borgere i et samfund præget af 

øget digitalisering”. 

John Klesner, formand for Danmarks it- og 

medievejlederforening, siger: 

”Funktionaliteten i de digitale produkter, 

eleverne bruger i hverdagen, er et resultat 

af programmeringen. Og ved selv at skulle 

skabe produkterne lærer eleverne, at pro-

grammeringen er et resultat af en række 

valg truffet af menneskene bag produkter-

ne. Og de valg er alle truffet ud fra nogle 

værdier eller forretningsmæssige hensyn, 

som eleverne skal klædes på til at forstå”. 

Det er næstformanden i foreningen af 

Skoleforældre Anette Lind langt fra enig i.

”Programmering er helt sekundært i for-

hold til den designproces og de valg, der 

går forud. I dag bliver selve programkoden 

også i stadig højere grad automatisk gene-

reret af applikationer ud fra ikke-teknisk 

input”.

”For at programmere skal man have nogle 

færdigheder såsom logik, ræsonnement 

og abstraktionsevne, som allerede udvik-

les i faget matematik. Det er de færdig-

heder, der gør, at man kan programmere 

ordentligt. Hvis de ikke er grundlaget, 

følger man bare en opskrift, og det lærer 

man ikke noget af,” siger Anette Lind.

Fire kommuner er udvalgt som pilotkom-

muner til at teste Aula. Kit-Magasinet har 

besøgt to skoler i Odder Kommune. De 

kommer med positive tilbagemeldinger.

”I forhold til SkoleIntra er brugervenlighed 

det ord, jeg helt overordnet vil beskrive 

Aula med. Løsningen er nemt tilgængelig 

og intuitiv at arbejde med, og implemente-

ringen er skredet godt frem,” siger

projektleder på Aula Pernille Madsen, 

Odder Kommune.

    ‹‹‹

TEMA
Den digitale 
folkeskole

›››
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/  Af Stig Andersen

Nu skal børnene 
lære at programmere

Folkeskoler i 32 danske kommuner deltager i forsøg med faget teknologiforståelse. Eleverne skal blandt andet lære at pro-

grammere for at forstå de underliggende mekanismer i den teknologi, de anvender i hverdagen.

n DEN DIGITALE FOLKESKOLE

TEMA
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Visionerne for faget teknologiforståelse er store. Ifølge de indledende 

kapitler i læseplanen skal det sætte eleverne i stand til ”at deltage som 

aktive, kritiske og demokratiske borgere i et samfund præget af øget 

digitalisering”. Og som forudsætning for at kunne ”bidrage konstruktivt og 

aktivt i udviklingen af relationer, fællesskaber og samfund”, skal eleverne 

bibringes en ”fagligt funderet teknologiforståelse”. 

Skabelse af digitale produkter fylder meget i den officielle vejledning til fa-

get, og i den forbindelse skal eleverne til en vis grad lære at programmere. 

”Funktionaliteten i de digitale produkter, eleverne bruger i hverdagen, er 

et resultat af programmeringen. Og ved selv at skulle skabe produkterne 

lærer eleverne, at programmeringen er et resultat af en række valg truffet 

af menneskene bag produkterne. Og de valg er alle truffet ud fra nogle 

værdier eller forretningsmæssige hensyn, som eleverne skal klædes på til 

at forstå,” siger John Klesner, formand for Danmarks it- og medievejleder-

forening.

I indskolingen vil programmeringen tage afsæt i noget meget konkret, og 

opgaverne kan for eksempel bestå i at lave pseudokode til en danse-

koreografi eller en bageopskrift. På senere klassetrin vil man arbejde med 

blokprogrammering, eksempelvis ved hjælp af microcomputeren BBC 

micro:bit, og på de højere klassetrin vil man også kunne arbejde med 

tekstbaseret programmering. 

Allerede en del af undervisningen
Hele idéen om programmering som redskab til at forstå den teknologi, vi 

anvender i det daglige, er i høj grad til debat. Ifølge Anette Lind, blandt 

meget andet mor til tre, næstformand i foreningen Folkeskoleforældre 

og kandidat i pædagogisk psykologi, giver det ingen mening at indføre 

programmering som disciplin i undervisningen.

”Programmering er helt sekundært i forhold til den designproces og de 

valg, der går forud. I dag bliver selve programkoden også i stadig højere 

grad automatisk genereret af applikationer ud fra ikke-teknisk input,” 

siger hun og fortsætter:

”For at programmere skal man have nogle færdigheder såsom logik, ræ-

sonnement og abstraktionsevne, som allerede udvikles i faget matematik. 

Det er de færdigheder, der gør, at man kan programmere ordentligt. Hvis 

de ikke er grundlaget, følger man bare en opskrift, og det lærer man ikke 

noget af.”

Anette Lind er helt med på, at eleverne skal lære noget om teknologi, men 

det sker allerede i dag.

”De har allerede bl.a. faget natur og teknologi, hvor de bliver undervist i, 

hvad der ligger bag dagligdags teknologi, og hvad en computer består af. 

Og hvad der har at gøre med dannelse, demokrati og at indgå i fælles-

skaber er allerede en del af folkeskolens formålsparagraf og integreret i 

fagene,” siger hun.

Ifølge Anette Lind har eleverne allerede i dag mulighed for at snuse lidt 

til programmering. At anvende et regneark er udtryk for en simpel form 

for programmering, og programmering af robotter i LEGO Mindstorms og 

andre former for blokprogrammering bliver allerede i dag anvendt i mange 

projekter og tværfaglige forløb. 

Design og kompleks problemløsning

Faget teknologiforståelse handler dog om meget andet end programme-

ring. Læseplanen beskriver således fire kompetenceområder: digital myn-

diggørelse, digitalt design og designprocesser, computationel tankegang 

og teknologisk handleevne. Ifølge John Klesner gør kombinationen af de 

fire områder faget enestående i forhold til lignende forsøg i andre lande.

”I udlandet har man i de fleste tilfælde arbejdet med programmering som 

helt selvstændig disciplin. Vi har i Danmark en lang tradition for design, så 

derfor har man inkluderet hele designtænkningen bag programmeringen 

i faget.”

John Klesner fremhæver et andet grundlæggende og vigtigt element i det 

nye forsøgsfag.

”Teknologiforståelse kan give eleverne færdigheder i at arbejde med 

kompleks problemløsning. Det vil naturligt ske i iterative processer både i 

design- og programmeringsfasen.”

Kompetencerne mangler
Han kan dog også få øje på nogle bump på vejen mod succes med forsø-

get.

”Vi har i dag ikke nogen, der er uddannet til at undervise i det her meget 

sammensatte emnefelt, som omfatter både samfundsvidenskab, natur-

fag, praktisk-musiske fag osv. Dertil kommer, at det er et meget eksperi-

menterende fag, hvor der også hele tiden kommer ny teknologi til.”

Han mener derfor, at der ligger et stort ledelsesmæssigt ansvar i at få 

givet lærerne de kompetencer, som opgaven kræver. Og det er ligeledes 

vigtigt at give de involverede lærere mulighed for selv at eksperimentere 

med teknologien.

En anden stor udfordring ser John Klesner i selve det at arbejde med 

design.

”Lærerne er ikke vant til at arbejde med at forbedre eksisterende pro-

dukter, men er typisk mere facit-orienterede. Det her kræver et mindset, 

hvor man arbejder åbent med at forbedre og udvikle selve programkoden, 

brugergrænsefladen og de andre digitale komponenter, der er i spil.”

Han mener derfor, at det er nødvendigt – sådan som beskrivelsen af faget 

også lægger op til – at skolerne åbner op for erhvervslivet og andre, der 

kan bidrage med de nødvendige kompetencer.

    ‹‹‹

Funktionaliteten i de digitale produkter, eleverne bruger i 
hverdagen, er et resultat af programmeringen. Og ved selv at 
skulle skabe produkterne lærer eleverne, at programmerin-
gen er et resultat af en række valg truffet af menneskene bag 
produkterne. Og de valg er alle truffet ud fra nogle værdier eller 
forretningsmæssige hensyn, som eleverne skal klædes på til at 
forstå.
 John Klesner, formand for Danmarks it- og medievejlederforening

”
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Lærerne i princippet positive
Hvad angår holdningen til det nye forsøgsfag blandt lærerne, er John Kles-

ner overbevist om, at den som udgangspunkt er positiv. Han forudser dog, 

at faget vil blive udfordret, når virkeligheden sætter ind, specielt i den del 

af forsøget, hvor faget skal indgå som en del af de eksisterende fag.

”Mange lærere har en traditionsbåren interesse i at undervise i det fag, de 

er begejstrede for. Teknologiforståelse kan derfor risikere at blive nedprio-

riteret, så det bliver svært at realisere i den her sammenhæng.”

For de kommunale it-afdelinger vil et fag som teknologiforståelse, ifølge 

John Klesner, også kræve nytænkning.

”I kommunerne skal man i høj grad være opmærksom på, at skole-it 

ikke er administrativ it. Et fag som teknologiforståelse er per definition 

eksperimenterende, og der vil derfor være behov for andre kommunikati-

onskanaler og andet udstyr end det, der i dag findes inden for en beskyttet 

infrastruktur.”

Selve det at bruge teknologiforståelse som en indgangsvinkel til et fag er 

dog, ifølge Anette Lind, grundlæggende problematisk.

”Man bør ikke have et ensidigt fokus på den digitale teknologi og for-

ståelsen af den, som svaret på alle problemer. Man bør tage afsæt i de 

problemstillinger, som er en del af vores virkelighed, hvor den digitale 

teknologi kan være ét blandt mange svar,” siger hun og fortsætter:

”Vi er omgivet af teknologi, som vi ikke har en chance for at begribe – og 

som vi heller ikke behøver at forstå ud over principperne og formålet med 

deres anvendelse. Argumentet for at fokusere på børnenes teknologifor-

ståelse kunne vi lige så godt bruge i forhold til at få løst kræftgåden og så 

konkludere, at det var vigtigt at børnene lærte meget mere om biotek-

nologi. Det forekommer mig også, at man vil løse politiske problemer i 

undervisningen. Politiske problemer bør rettelig løses af politikere og ikke 

parkeres til den kommende generation.” 

    ‹‹‹

/  Af Stig Andersenn DEN DIGITALE FOLKESKOLE

TEMA

For at programmere skal man have nogle færdigheder så-
som logik, ræsonnement og abstraktionsevne, som allerede 
udvikles i faget matematik. Det er de færdigheder, der gør, at 
man kan programmere ordentligt. Hvis de ikke er grundlaget, 
følger man bare en opskrift, og det lærer man ikke noget af. 
Anette Lind, næstformand i foreningen Folkeskoleforældre

Forsøg med faget 
teknologiforståelse
Formålet med faget teknologiforståelse er ifølge den officielle læ-

seplan ”at danne og uddanne eleverne til at deltage som aktive, 

kritiske og demokratiske borgere i et samfund præget af øget di-

gitalisering. Åndsfrihed og demokratisk medborgerskab udfolder 

sig i vid udstrækning i digitale omgivelser, hvorfor en fagligt fun-

deret teknologiforståelse i stigende grad er en forudsætning for 

at kunne bidrage konstruktivt og aktivt i udviklingen af relationer, 

fællesskaber og samfund.”

Der skal i faget arbejdes med
fire kompetenceområder:
› Digital myndiggørelse: evnen til analytisk og refleksivt at forstå 

digitale artefakters betydning i hverdags- og arbejdslivet.

› Digitalt design og designprocesser: evnen til at kunne ramme-

sætte problemstillinger inden for et komplekst problemfelt og 

gennem systematisk metodeanvendelse generere nye ideer, som 

kan omsættes til form og indhold i interaktive prototyper gennem 

egne digitale konstruktioner.

› Computationel tankegang: evnen til at kunne omsætte ramme-

satte problemstillinger på en måde, så de kan eksekveres af en 

computer.

› Teknologisk handleevne: evnen til at forstå digital teknologi som 

et materiale til udvikling af digitale artefakter.

I alt 46 skoler i 32 kommuner deltager i forsøget. I 23 skoler skal 

faget afprøves som selvstændigt fag. I 23 skoler skal det integre-

res i de øvrige fag. 

Der var kickoff for de deltagende skoler 13. december 2018. Forsø-

get kører over tre år.

Se Undervisningsministeriets hjemmeside uvm.dk for listen over 

deltagende kommuner og skoler, læseplan, vejledninger, osv. 

”
›››



 BLIV KLAR TIL
AULA OG STS
Organisationsdata findes mange steder. Med Reflective Organization  
får I styr på organisation og medarbejdere, på tværs af systemer, skoler 
og det administrative niveau.

Med Reflective Organization kan man 
til enhver tid give et komplet billede af 
organisationen, på tværs af den admini-
strative organisation og skoler. 

Dette kan ske ved at data fra forskellige 
kilder vises sammen, som den admini-
strative organisation. Tilføjer man en 
kilde, beriger man bare organisationen 
med de data kilden kommer med.

Organisationen kan også vedligeholdes 
gennem organisationsprocesser der  
kan uddelegeres til medarbejdere  
med de rette roller. 

Organisationsdataene udstilles så, i de 
formater de modtagende systemer forstår, 
hvad enten det er KOMBITs registerings-
mønstre til STS Organisation,  eller organi-
sationen til omsorgssystem eller intranet.

Det betyder, at man kan vedligeholde  
den grundlæggende organisation i STS 
Organisation helt uden ekstra arbejde,  
udelukkende ud fra eksisterende løn-  
og Active Directory data.

KONTAKT REFLECTIVE PÅ
tlf. 5335 6123 eller info@reflective.dk 
Du kan også læse mere på reflective.dk

”I Thisted Kommune vedligeholdes 
STS Organisation nu automatisk med 
organisationsdata og medarbejdere fra 
Reflective Organization. 

I Reflective Organization har vi nu det 
samlede overblik over alle ansatte 
uanset IT-adgange. Det betyder bl.a. at 
vi nu kan understøtte to-faktor login 
til AULA, uden at skulle have lærernes 
cpr-numre i Active Directory.”

LENE KJÆR HOLST 
Sektionsleder, Thisted Kommune

KOMBIT
STS ORG

ACTIVE
DIRECTORY

LØN
SYSTEM

UNI
LOGIN

REFLECTIVE
ORGANIZATION

AULA

IDENTITET

Reflective består af nogle af pionererne fra både leverandør- og kommunesiden 
inden for realisering af rammearkitekturen. Læs mere på reflective.dk 

Reflective A/S • Havneparken 2, 7100 Vejle • info@reflective.dk • Tlf: 5335 6123 • reflective.dk
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Vestskolen i Odder er sammen med Parkvejens Skole, begge pilotskoler 

for Aula.

”Vi var ikke i tvivl, om vi skulle svare ja, da vi blev spurgt om at deltage i 

Aula som pilotkommune. Dels kan vi blive holdt lidt mere i hånden i star-

ten, dels kan vi bidrage med sparring og input til løsningen,” fortæller Erik 

Mønster, skoleleder på Vestskolen. 

Pernille Madsen er pædagogisk leder i Indskoling & SFO på Vestskolen 

og derudover projektleder på Aula-projektet. Odder fik i november måned 

2018 som den første kommune adgang til Aula, og Pernille Madsen er klar 

med en overskrift på de første erfaringer: 

”I forhold til SkoleIntra er brugervenlighed det ord, jeg helt overordnet vil 

beskrive Aula med. Løsningen er nemt tilgængelig og intuitiv at arbejde 

med, og implementeringen er skredet godt frem.”

De sidste superbrugere samt medarbejderne i administrationen er for 

nyligt blevet uddannet i brugen af Aula. Ifølge planen vil Aula blive taget 

i brug af alle medarbejdere på de to skoler i løbet af foråret, og ved skole-

start efter sommerferien kommer forældre og elever på.

For at vænne forældrene til at anvende Uni-login, har man valgt at gøre det 

til den eneste mulighed for at logge på SkoleIntra fra marts måned.

Det forberedende arbejde
Pernille Madsen og projektgruppen er godt i gang med de forberedende 

opgaver, der er beskrevet i KOMBIT-dokumentet ”Aula Udrulning”, og 

som, ifølge Pernille Madsen, har fungeret fint som tjekliste.

”Vi har fået sat de relevante roller og rettigheder op, for eksempel i forhold 

til hvilke brugere, der må oprette grupper til postlister, og hvem der kan 

kommunikere med hvem.” 

Derudover har man arbejdet med at fastlægge principperne for, hvilke 

data der skal med over fra SkoleIntra til Aula.

”Vores anbefaling er at have så lidt som muligt med over fra SkoleIntra. 

Det er relevant at eksportere følsomme personoplysninger fra klasse- og 

elevloggen til Aula, men ellers starter vi med en stort set tom skal,” fortæl-

ler Pernille Madsen.

I Aula er der to fillagre: ”Sikker fildeling” og ”Fælles filer”. 

”Sikker fildeling” vil blive brugt til dokumentdeling mellem den enkelte 

institution og eksempelvis PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og 

”Fælles filer” vil indeholde diverse planer og vejledninger.

Aula kommer med en integration til Microsofts OneDrive og Google Drev. 

Skolerne i Odder anvender Google Drev til filer, der anvendes i selve 

undervisningen, som elevernes egne produkter og de præsentationer og 

billeder, som lærerne anvender i undervisningen. Google Drev er også ste-

det, hvor den enkelte lærer skal sørge for at gemme egne filer, der aktuelt 

ligger i SkoleIntra, og som er relevante også efter overgangen til Aula.

Bevaringspligt og aktindsigt
I det forberedende arbejde med datastrategien har man også været op-

mærksom på eventuelle krav til bevaringspligt og aktindsigt.

”Bevaringspligtige data og alle følsomme persondata, hvor der kunne kræ-

ves aktindsigt, ligger i kommunens ESDH-system, så der går ikke noget 

tabt, når vi skifter til Aula,” forklarer Pernille Madsen.

Netcompany, der er leverandør af Aula, har indgået en hostingaftale med 

AWS (Amazon Web Services). Det betyder, at data bliver lagret uden for 

Danmark, men i aftalen ligger, at det sker i et af AWS’ datacentre i EU. 

Lagring af følsomme data om danske børn i udenlandske datacentre har 

givet anledning til nogen debat, men Erik Mønster fortæller, at det indtil 

videre ikke er en problemstilling, de er blevet konfronteret med. 

”Vi er jo blevet garanteret, at data er i sikre hænder, og det har vi valgt at 

have tillid til,” siger han.

Hvor går man ind?
En del af det forberedende arbejde er at definere vejen ind til de forskellige 

systemer, som medarbejdere, elever og forældre skal benytte sig af.

”Konceptet er, at Aula skal fungere som hovedindgangen – som den aula, 

man går ind i og hvor man vælger at gå ind ad den ene eller anden dør, alt 

efter hvilken opgave man skal løse,” siger Erik Mønster.  

Det kræver såkaldte widgets, der sikrer integrationen til systemer, man 

ønsker at have adgang til fra Aula. I Odder Kommunes tilfælde drejer det 

sig potentielt om eksempelvis læringsplatformen MoMo (Systematic red.), 

Odder Kommune 
melder positivt ud om Aula

Odder Kommune er en af fire pilotkommuner på implementeringen af Aula, den nye kommunikationsplatform for skoler, 

SFO’er og dagtilbud. De første erfaringer med brugen er positive, og forberedelserne til datamigreringen og arbejdet med 

konkrete opsætninger skrider godt frem.

/  Af Stig Andersenn DEN DIGITALE FOLKESKOLE

TEMA
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Google Drev, et vikarmodul, et skemamodul, på længere sigt ESDH-syste-

met og også meget gerne en fælles kalender til afløsning af de nuværende 

kalendere i SkoleIntra og Microsoft Outlook.

”Vi ved ikke, om der kommer widgets til alt, vi kunne ønske os. Og vi kom-

mer som brugere og kommune til at gøre os nogle økonomiske overvejel-

ser,” siger Erik Mønster.

Hvis man ikke har en widget, skal man logge direkte ind til en given løsning 

uden om Aula, og det kan i nogle tilfælde måske give mening.

”Man kan tilgå Google Drev både fra Aula og fra MoMo, og det kunne jo 

godt være, at indgangen for eleverne skal være MoMo,” siger Pernille 

Madsen.

Lettere arbejdsgange
Både Pernille Madsen og Erik Mønster oplever Aula som let at bruge. Og 

de har ikke oplevet mangler i forhold til den eksisterende løsning.

”Det giver faktisk slet ikke mening at fokusere på, hvad Aula eventuelt 

mangler i forhold til SkoleIntra. Aula skal kunne understøtte vores måde at 

tænke kommunikation på, og det er mit klare indtryk, at det er tilfældet,” 

siger Erik Mønster.

Hvad angår funktionaliteten er der ifølge Erik Mønster flere ting, der bliver 

nemmere for forældrene:

”Aula dækker både skoler og dagtilbud, så forældrene kan ét sted få ad-

gang til al kommunikation i forhold til deres børn. Samtykke til at ens børn 

må optræde på billeder, bliver nu også blot et par flueben, der skal sættes, 

for at tage et andet eksempel.”

Pernille Madsen giver et eksempel fra de administrative arbejdsgange:

”Tidligere var sikker udveksling af dokumenter med eksterne som f.eks. 

PPR en meget tung administrativ process. Muligheden for eksempelvis at 

skrive en udtalelse til PPR direkte i ”Sikker fildeling” vil lette vores arbejds-

gang betragteligt.”

SkoleIntra og stress 
Og så var der jo lige den debat om SkoleIntra og stress, som pludselig blev 

rejst på grund af en anbefaling fra regeringens stresspanel. SkoleIntra 

blev udpeget som en alvorlig stressfaktor, og anbefalingen gik på at ned-

lægge SkoleIntra, stoppe implementeringen af Aula og genindføre den fy-

siske kontaktbog. Erik Mønster ryster lidt på hovedet over anbefalingerne.

”Det er helt uforståeligt, at nogen overhovedet kan overveje at indføre den 

fysiske kontaktbog for hver enkelt elev. Det kan slet ikke lade sig gøre, hvis 

man som lærer har fire klasser af 25 elever. Hvorfor så ikke benytte mulig-

heden for at give en digital fællesbesked, og i øvrigt tage en god snak om, 

hvad og hvor meget man skal kommunikere ud til forældrene,” siger han.

Emnet har tidligere været oppe på et skolebestyrelsesmøde, men den 

aktuelle debat har dog skærpet opmærksomheden på problemstillingen.

”Debatten giver da anledning til virkelig at tænke anderledes om anvendel-

sen af Aula i forhold til SkoleIntra. Hvad skal sendes som besked, og hvad 

skal på den fælles opslagstavle, er bare nogle af de spørgsmål, man skal 

huske at tage stilling til,” siger Pernille Madsen.

    ‹‹‹

Vores anbefaling er at have så lidt som muligt 
med over fra SkoleIntra. Det er relevant at eks-
portere følsomme personoplysninger fra klasse- 
og elevloggen til Aula, men ellers starter vi med 
en stort set tom skal.
Pernille Madsen, Odder Kommune.

Vi ved ikke, om der kommer widgets til alt, vi 
kunne ønske os. Og vi kommer som brugere og 
kommune til at gøre os nogle økonomiske 
overvejelser.
Erik Mønster, Odder Kommune.

Aula

n Den nye kommunikationsplatform i folkeskoler, SFO’er og 

dagtilbud.

n Afløser eksisterende kommunikationsløsninger som SkoleIntra 

og ForældreIntra.

n Del af det fællesoffentlige Brugerportalsinitiativ (BPI). Alle 

kommuner har valgt at tilslutte sig løsningen på skoleområdet. 95 

kommuner er med på dagtilbud.

n Aula lanceres efter sommerferien 2019 og i daginstitutionerne 

i 2020.

n Udviklet af Netcompany.

n Se mere på aulainfo.dk

Odder Kommune og Aula

n Oprindeligt pilot på selve Aula-løsningen, men på grund af 

indførelsen af et nyt administrationssystem – og den eventuelle 

usikkerhed, det kunne betyde i integrationen til Aula – skiftede 

Odder status til pilot på superbrugeruddannelsen. 

n Organiseringen af Aala består udover selve projektledelsen af 

Aula-teams på de enkelte skoler. De lokale Aula-teams udgøres af 

skolelederen, en tovholder og pædagogiske samt administrative 

superbrugere. Aulateamets opgave er at understøtte implemente-

ringen på skolerne.

n Når Aula er fuldt udrullet, er der ca. 300 medarbejdere, 2200 

elever samt deres forældre som brugere i Odder Kommune.

FAKTA

FAKTA

”
”

›››
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I Rødby og omegn er gravemaskinerne allerede i gang. Der lægges fiber i jor-

den langs med vejene. Op mod 90 pct. af husstandene på disse strækninger 

vil blive tilbudt de nye fiberforbindelser, som lover internethastigheder på op 

til 1 Gbit/s. Det er det første fiberprojekt i den milliardstore satsning som de to 

energiselskaber tilbyder el-kunderne.

Det er noget af et spring for området som helhed, da Energistyrelsens Bred-

båndskortlægning fra 2017 viser, at mere end 15 pct. af husstandene i Rødby 

har under 10/2 Mbit/s i hastighed. De nye fiberforbindelser vil betyde mindst 

100 gange hurtigere internethastigheder, såfremt man vælger at købe den hur-

tigste internetforbindelse. 

Lige nu har Fibia og Nrgi planlagt fire områder, hvor tilslutningen fra borgere 

og virksomheder er tilstrækkelig til, at gravearbejdet går i gang. Udover Rødby 

er det:

•  Lystrup – i den nordlige del af Aarhus Kommune 

 – går gravearbejdet snart i gang.

•  Nykøbing Sjælland, Odsherred Kommune. 

 Her starter gravearbejdet i løbet af foråret 2019. 

• Mullerup Strand, Reersø, Dalby og omegn, Kalundborg Kommune. 

 Her starter gravearbejdet også i foråret. 

Planen for de to fiberselskaber er at tilbyde i alt 325.000 husstande og virk-

somheder hurtige internetforbindelser i de to energiselskabers forsyningsom-

råder. Adm. dir. Casper Holst-Christensen, Fibia, siger, at det er muligt at grave 

i et tempo, hvor 60.000 nye husstande og virksomheder årligt vil blive tilbudt 

de nye højhastighedsforbindelser.

Der er et stort udækket behov for hurtigt internet via fiber på Sjælland og i 

Østjylland.

Sjælland har den laveste dækning med fibernet på 39 pct. mod 62 pct. i 

gennemsnit på landsplan. SEAS-NVE og Fibia omtaler dette spænd som ”den 

digitale ulighed” og fiberprojekterne skal få den ulighed væk. 

”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. Gravkøerne starter dér, hvor den lokale tilslutning er størst,” siger 

Casper Holst-Christensen.

Østjylland
Det østjyske Nrgi investerer over 1,4 mia. kr. i at fremskynde udrulningen af 

fibernet. Det vil sikre, at selskabets godt 210.000 el-kunder i Østjylland fra 

Djursland og Aarhus til Horsens kan få højhastighedsfibernet.

I dag har 106.000 af selskabets el-kunder i Østjylland mulighed for at få fiber-

net. Med den nye milliardinvestering bliver der tale om en fordobling i antallet 

af husstande, der kan få adgang til hurtigt internet. Målet er at alle andels-

havere kan få tilbudt internet i ”verdensklasse” i 2023. 

Områder under luppen
Udover de områder, hvor der allerede er igangsat og planlagt projekter, 

kommer der en række andre områder på Sjælland og i Østjylland, hvor de to 

fiberselskaber er i gang med at undersøge interessen for et fiberprojekt.

5.000 husstande i Nykøbing Falster i Guldborgsund Kommune får nu tilbud om 

at blive koblet gratis på fremtidens fibernet. I de kommende uger afdækker 

Fibia interessen for at blive koblet på. 

Casper Holst-Christensen, Fibia: ”Vi kommer med gravemaskiner og kabler. 

Rødby og omegn først 
med 1 Gbit/s netværk 

Gravemaskinerne er gået i gang i Rødby og omegn med at rulle lynhurtige internetforbindelser ud. Husstande og virksom-

heder i området tilbydes internetforbindelser på op til 1 Gbit/s via fiber. Kit-Magasinet skrev i den seneste udgave om de to 

energiselskaber – Seas NVE på Sjælland og Nrgi i Østjylland – som over de næste fem år investerer i alt 4,6 mia. kr. i udrul-

ning af fiber til el-kunderne.   

/  Af Flemming Kjærsdamn Digitalisering
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”Vi deler regionerne op i zoner og giver borge-
re og virksomheder et tilbud og spørger om de 
vil have os. Vi udbygger kun i de områder, hvor 
interessen er stor nok. Gravkøerne starter dér, 
hvor den lokale tilslutning er størst.
Casper Holst-Christensen, Fibia.

Hvis der er nok, der vil kobles på, vil gravearbejdet gå i gang til april. Op 

mod jul 2019, vil de kunder, der har bestilt, være koblet på fibernettet,” 

siger han.

Fibia forklarer, at der er ”varierende priser” for at koble sig på Internet, 

afhængig af hvilket område og hvilken zone, der er tale om. I Nykøbing 

Falster, hvor der i forvejen er en del infrastruktur og en del boligblokke, 

giver Fibia tilbud om gratis opkobling. I Rødby og omegn, hvor der er 

længere mellem husene og flere landejendomme er det generelle prisni-

veau 2000 kr. for at blive koblet på fibernettet.

”Der er ikke to områder, der er ens. Konkret er Sydlolland et område, hvor 

der er relativt langt mellem husene, mens både Lystrup og Nykøbing 

Falster er byområder. Derfor varierer vi priserne, så det vi kan tilbyde, 

er at gøre det så billigt som muligt og stadig få enderne til at mødes. 

De steder, hvor der er en egenbetaling på små 2000 kroner er tilslut-

ningsprisen stadig en hel del billigere, end hvis vi skulle have etableret 

fibernet på almindelige markedsvilkår og have tjent investeringen hurtigt 

hjem, siger han og forklarer, at ud over afstanden mellem husene, spiller 

det også ind på priserne, hvor mange etageejendomme, der er i et om-

råde, da det er billigere at føre kabler ind i kabelbakker end at grave ind 

til parcelhuse. Herudover betyder de praktiske forhold som veje, kloaker, 

jernbaner også ind”.

”Grundlæggende handler det om at få så mange som muligt tilsluttet fra 

start og her spiller tilslutningsprisen selvfølgelig en rolle. Jo flere der er 

med, desto bedre kan vi planlægge gravearbejdet og jo billigere kan vi 

gøre det samlet set,” siger Casper Holst-Christensen.

I Lystrup – i den nordlige del af Aarhus Kommune – bliver der ligeledes 

tale om 0 kr. i tilslutningsafgift.

Et nyt område som Nrgi også vil undersøge interessen i, er Juelsminde, 

Hedensted Kommune. Her vil 1500 husstande få et tilbud om 0 kr. for at 

blive koblet på internet.

 Fremtiden er fibernet
Region Sjælland og Øerne er generelt plaget af langsomt internet og 

manglende infrastruktur til fremtidens digitale løsninger, men fibernet-

tet skaber mere båndbredde.

”Vi får alle brug for mere båndbredde. Ikke kun, når vi skal streame film 

eller modtage fjernundervisning, men også når vi i fremtiden skal udnyt-

te mulighederne for telemedicin og i det hele taget have adgang til digital 

infrastruktur, siger Casper Holst-Christensen.

    ‹‹‹

Guldborgsund 
Kommune 
glæder sig
Bredbåndskonsulent Niels Kjærgaard, Guldborgsund Kom-

mune, glæder sig over, at 5.000 husstande i 

Nykøbing Falster får tilbud om fiber til 0 kr. i tilslutning. Han 

vil også gerne se udrulningsplanerne fra Fibia for andre 

områder i kommunen.  

Det går godt med internetforbindelserne. Både med fibernet i byerne og de 

leverandører som udvikler fast-trådløst i landområder.

”Nu har Fibia meldt ud, at de kommer til Nykøbing Falster og at de vil tilbyde 

fiber til alle. Jeg glæder mig til at se de konkrete udrulningsplaner fra Fibias 

side. Dialogen med Fibia kører på et overordnet niveau. For os som kom-

mune, handler det om at få informeret de folk i kommunen, der sidder med 

gravetilladelser. Vi har noget vejkapital, vi gerne vil beskytte. Der er ingen 

grund til at lægge asfalt på en strækning, hvis Fibia har planer om at kom-

me at grave. Det er vi selvfølgelig interesseret i at vide. Men vi involverer os 

ikke mere med Fibia end med andre leverandører. Det er vi tilbageholdende 

med”.

Guldborgsund Kommune er også en sommerhuskommune, og ifølge 

Niels Kjærgaard, har kommunen de to seneste år holdt en konference for 

sommerhusejere og udlejningsbureauer i området. Der mangler overnat-

ningsmuligheder i kommunen hen over sommeren. Udlejningsbureauer 

gør sommerhusejere opmærksom på, hvad der skal til for at få lejet flere 

sommerhuse ud. En af de ting turister efterspørger, når de lejer sommer-

hus, er hurtigt internet.

”Vi mangler overnatningsmuligheder i området – især i juni-juli-august 

måned. En af de faktorer, der betyder noget, når man skal udleje sommer-

huse, er hurtigere internet. Både grundejerforeninger, udlejningsbureauer 

efterlyser hurtigere internet. Så der er stor interesse for hurtigt internet 

i sommerhusområder. Der er også ejendomsmæglere, som fortæller, at 

huskøbere, der vil købe huse i landområder, også interesserer sig for inter-

nethastigheder på ejendommen,” siger Niels Kjærgaard. 

    ‹‹‹

5.000 husstande i Nykøbing Falster i Guldborgsund Kommune får nu tilbud 

om at blive koblet gratis på fremtidens fibernet. I de kommende uger 

afdækker Fibia interessen for at blive koblet på. 

›››FAKTA

Vi involverer os ikke mere 
med Fibia end med andre 
leverandører. Det er vi til-
bageholdende med.
Niels Kjærgaard Guldborgsund.

”



DE BRUGER IKKE
ELEFANTHUER I
VIRKELIGHEDEN
Adgangskontrol i netværket – NAC (Network Access Control) 
– er noget, der vækker interesse i de fleste IT-afdelinger.
For at skabe sikkerhed, må vi nødvendigvis vide, hvad der er 
på netværket.

ClearPass fra HPE/Aruba Networks skaber overblik og giver 
dig nyttig viden om hvem og hvad, der anvender netværket 
– kablet som trådløst. ClearPass giver kontrol over adgangen 
og med adfærden på netværket.

Credocom anbefaler ClearPass, som understøtter samtlige
af Gartner’s anbefalinger til funktionalitet, og som samtidigt
er markedets mest brugervenlige løsning.

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 underleverandør på rammeaftalerne for både 
netværks- og serverløsninger mellem Hewlett Packard 
Enterprise, HPE Aruba og Moderniseringsstyrelsen.
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