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Kom helt op i skyen med
SaaS-Cloud-services

Læs mere på ski.dk

Vigtige forretnings- og fagsystemer til kommunerne. Det er noget af det,
du kan se frem til med den nye rammeaftale 02.19 SaaS-Cloud. Aftalen er
denne gang bredere med 50 leverandører, der dækker 36 ydelsesområder,
og den kan imødekomme innovation i markedet.
Læs mere om aftalen på ski.dk/aftaler.
Den nye 02.19 SaaS-Cloud sikrer bl.a.:
At din kommune har adgang til egne data uden ekstraomkostninger
At leveringsaftaler kan løbe i op til 10 år
At leverandørerne skal levere deres løsninger med snitflader til de
kommende monopolbrudssystemer fra Kombit
At din kommune kan opsige leveringsaftalen med 3 måneders varsel
I september holder vi 5 arrangementer, hvor du kan blive klogere på
rammeaftalen og fordelene. Tilmeld dig på ski.dk.

Kontakter
Lars Grelck

Tinna Krogh-Andersen

Leon Johansen

Anja Hyltoft Lodberg

Karsten Bo Nielsen

Chefkonsulent

Chefkonsulent

IT-forretningsudvikler

Kontraktansvarlig

Chefkonsulent

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

Telefon: 51 17 42 25
e-mail: tka@ski.dk

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

Telefon: 20 85 29 16
e-mail: alo@ski.dk

Telefon: 22 46 54 60
e-mail: kbn@ski.dk

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

Af formand Henrik Brix, KIT@

leder

Digitaliseringen
er motoren i
velfærdssamfundet
Danmark kom sidste år ind på en fornem førsteplads inden for offentlig digitalisering i FN’s
”E-government survey”. Det er resultatet af mange års målrettet samarbejde.
Men det stopper ikke her. I denne udgave af Kit-Magasinet,
hvor temaet er digital infrastruktur, viser en ny rapport fra
EU-Kommissionen, at Danmark topper indexet for ”connectivity” blandt 28 lande i Europa. Connectivity er en undersøgelse af, hvordan de forskellige digitale infrastrukturer hænger
indbyrdes sammen. Hvor meget er teknologierne bredt ud? I
hvilke områder af landet? Hvor mange udbydere er der? Og
hvad koster det at få en fiberforbindelse? Er der efterspørgsel? Hvor 5G parat er nationen? Og så videre. Danmark ligger
samlet set foran Luxembourg, Holland, Sverige og Finland.
Energiselskabernes investeringer i fiberforbindelser i landdistrikterne er heller ikke gået ubemærket hen i EU. Her placerer
Danmark sig på en andenplads, kun overgået af Letland.
Så selv om der har været og fortsat er udfordringer i kommunerne med hensyn til digital infrastruktur, er det alligevel
værd at bemærke, at Danmark samlet set ligger nummer et.
Det kan godt være, at alt ikke er perfekt i det lille land mod
nord, men det er det heller ikke i de andre lande. Det giver god
mening, at Danmark ligger øverst i verden med digitalisering
og nu i europæisk sammenhæng også med digital infrastruktur. Offentlig digitalisering uden digital infrastruktur duer
nemlig ikke. Det ene uden det andet ville efterlade mange
borgere og virksomheder i stikken.

142.000 har dårligt internet
I Bredbåndspuljen fremgår det også, at der fortsat er 142.000
ejendomme på landet, som mangler en tidssvarende internetforbindelse. I Frankrig og Tyskland – for nu at nævne dem – er
det kun omkring 10 pct. af ejendommene på landet, der kan
få adgang til fiberforbindelse. I Danmark er det tilsvarende tal
60 pct.
Den digitale infrastruktur er fundamentet i digitaliseringen,
som er motoren i velfærdssamfundet. KL’s direktør Christian Harsløf sagde på Kommunernes Digitaliseringstræf:
”Digitaliseringen er en måde at frigive hænder og ressourcer i
kommunerne samlet set, så vi kan omprioritere ressourcer til
at løse de borgernære opgaver. Behovet for velfærdsløsninger
er større end nogensinde før”. Han sagde, at det var nødvendigt med et gearskifte.
Når vi er kommet så langt med digitalisering og den digitale
infrastruktur skyldes det i høj grad et tæt samarbejde på
tværs af udbydere, kommuner, regioner og staten. Der er dog
stadig sorte huller og borgere, der ikke kan få en ordentlig
forbindelse. Det skal der gøres noget ved og her vil det gode
samarbejde blive nøglen til at lykkes.
I denne udgave er der også en artikel om KOMBITs 10 års
jubilæum. Jeg vil gerne på denne plads rose KOMBIT for
deres indsats på digitalisering på vegne af alle 98 kommuner.
Jeg ved godt, at der er – berettiget – kritik af KOMBIT og de
forsinkelser, der er på selve Monopolbruddet og har været på
den digitale infrastruktur og Støttesystemer. Men for mig er
KOMBIT andet og mere end det. De har løst mængder af andre opgaver inden for fælleskommunal IT, som er kommet til i
hobetal efter etableringen af KOMBIT. Lad mig i flæng nævne.
Fælles Bibliotekssystem. BBR. FLIS. Fælles Digital Flytning,
Nemrefusion og DUBU, DAR, Aula – og en række andre. Hvor
ville kommunernes digitalisering være henne uden dette?
KOMBIT har løftet og løst fælleskommunale digitaliseringsopgaver, som har trukket kommunerne i den rigtige retning og
som er en af årsagerne til, at Danmark topper FN’s index for
offentlig digitalisering.
Det handler om samarbejde, og om at få interessenterne til
at mødes og skabe konstruktive resultater, der understøtter
vores strategier. Det er den nye SKI 02.19 rammeaftale i høj
grad med til. Aftalen, som forventes klar til brug når dette
magasin udgives, er anden generation siden tilvejeblivelsen
af den fælleskommunale infrastruktur, som jo bygger på den
fælleskommunale rammearkitektur. Barren er nu hævet yderligere og jeg er sikker på, at aftalens betydning for realisering
af kommunernes digitale strategier vil blive endnu større end
den ”gamle” aftale fra december 2014.
‹‹‹
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/ Af Flemming Kjærsdam

KL-direktør Christian Harsløf:

”Digitaliseringen
trænger til et gearskifte”
Selv om digitaliseringen i kommunerne har kørt stærkt siden kommunalreformen i 2007, mener KL’s direktør Christian
Harsløf, at tiden nu er inde til et gearskifte. På kommunernes digitaliseringstræf i juni sagde han desuden, at digitaliseringen
som ”motor” er for vigtig til, at den kan overlades til digitaliseringscheferne.
KL’s nye direktør Christian Harsløf mener, at digitaliseringen trænger til
et gearskifte. Tempoet skal op. Han lagde ud med at fastslå, at ”digitaliseringen skal ud af hænderne på it-folkene og gøres til en bred dagsorden” i
kommunerne.
”Det handler ikke om at tage digitaliseringen fra digitaliseringscheferne og
give den til nogen andre. Digitaliseringsafdelingerne har længe efterspurgt, at forretningen kommer med ind over. Jobcenterchefen, skoleinspektøren og sundhedschefen skal også kunne bruge digitaliseringen som
motor på deres forretningsområde. Derfor er min påstand, at digitaliseringen ikke kører stærkt nok ved kun at være overladt til digitaliseringscheferne. Vi skal alle vågne op og få digitaliseringen ind som en almen
dagsorden i kommunerne, hvor det handler om, at digitaliseringscheferne
arbejder tættere sammen med forretningen om digitaliseringen af velfærdsområderne,” siger Christian Harsløf.

I 2025 – om fem år – er der 85.000 flere ældre medborgere over 80 år. Der
kommer 50.000 flere børn mellem nul og fem år i samme periode.
”Og så tropper der en masse gode kollegaer op på chefens kontor og
fortæller, at de gerne vil på pension. Den ligning med flere ældre og flere
børn, der har brug for pleje, kombineret med mangel på arbejdskraft,
den er svær at få til at gå op. Man kan ikke løse den ved at bruge flere
penge. Det vil jeg overlade til politikerne om at prioritere. Men jeg kan med
sikkerhed sige, at vi ikke kan finde hænderne. Det er her digitaliseringen
og gearskiftet kommer ind i ligningen. Det er en del af svaret på disse
udfordringer. Ikke hele svaret, men en del af det. Det er heller ikke sikkert,
at det er ældreområdet, der står først for på digitaliseringsrejsen. Men
digitaliseringen er en måde at frigive hænder og ressourcer i kommunerne
samlet set, så vi kan omprioritere ressourcer til at løse de borgernære opgaver. Behovet for velfærdsløsninger er større end nogensinde før,” siger
Christian Harsløf.

Fremtidens velfærd
Christian Harsløf er ny direktør i KL, hvor han har ansvar for teknologi og
digitalisering samt sundheds- og ældreområdet. KL udgav i marts 2019
deres nye strategi ”På forkant med fremtidens velfærd”. I den strategi
ridses nogle af de velfærdsmæssige udfordringer op, som kommunerne
står over for i fremtiden.

Temposkiftet
De kommunale it-chefer oplever en meget travl hverdag i landets kommuner og med masser af opgaver, der skal løses. Er det overhovedet
realistisk at sætte mere fart på digitaliseringen?
Christian Harsløf: ”Temposkiftet er en reel mulighed. Det er der to helt
Fortsættes på side 8 ›››

6

Kit-magasinet 3 / 2019

MØD KOMBIT PÅ
DIGITALISERINGSMESSEN
På Digitaliseringsmessen bliver der sat fokus på digitale løsninger
i kommunerne. I KOMBITs område på messen kan du få en kop kaffe
og en snak om vores arbejde med digitalisering og fremtiden indenfor
kommunal it.
På vores scene vil du blandt andet kunne høre oplæg om:
• Værdiskabelse i samspillet mellem kommuner, KL og KOMBIT
• Kommunernes fælles infrastruktur
• Den store tech-revolution v. journalist og Kina-ekspert Christina Boutrup
• Hvordan der kan komme flere data i SAPA
• KOMBITs innovationsmodel
• Aula
Vi glæder os til at se dig på messen den 3. oktober 2019.

Læs mere på www.digitaliseringsmessen.dk

n Digitalisering

afgørende årsager til. Den første er den historie, vi står på. Hele monopolbruddet, den fælleskommunale infrastruktur og standardiseringen af data
betyder, at kommunerne kan udnytte data på en helt anden måde, når vi
kommer om på den anden side af monopolbruddet. Borgerblikket, hvor
borgerne får adgang til egne data i kommunernes systemer, kunne laves
på tre måneder. Det kunne kun lade sig gøre, fordi der er gået 10 år forud
med at standardisere data.”
”Den anden grund til, at temposkiftet er realistisk, er, at mange nye
teknologier er kommet ned i pris. Det er billigere for kommunerne at være
risikovillige og prøve noget nyt af. RPA-robotter er et godt eksempel på
det. Jeg ved godt, nogen kalder RPA-robotter for gaffatape til computersystemer. Men for mig har RPA-robotter været begyndelsen på kulturelle
forandringer i fagforvaltningerne. Jeg tror mange kommunale fagchefer
de senere år har lyttet til diskussioner om disruption uden at vide, hvad
de skulle gøre for at deres kommune kunne komme med på toget. Her har
RPA-robotterne været en øjenåbner,” siger Christian Harsløf.

/ Af Flemming Kjærsdam

Fællesskabets veje
I sit indlæg på kommunernes digitaliseringstræf slog Christian Harsløf et
slag for fællesskabet.
”Vi skal undgå at bruge alt for meget krudt på alt for mange projekter
alt for mange steder. Opgaverne forude er for store og for vigtige til, at
det giver mening. Derimod skal vi blive bedre til at pulje ressourcerne på
innovation. Så vi bliver bedre til at lave fælles løsninger, der løser fælles
problemer”.
”Hvis man skal gå i takt hele tiden med det hele, går det for langsomt. Der
skal være plads til frontløbere. Vi skal dyrke frontløbere lidt mere, end vi
hidtil har gjort. De løber viden hjem, som kan deles.”
”Jeg har hørt, der er 16 kommuner, der uafhængigt af hinanden laver projekter om selvkørende biler. Jeg ved ikke om det er rigtigt. Men hvis det er
rigtigt, vil der nok være et potentiale i at udveksle viden og erfaringer. Det
skal vi blive bedre til,” siger Christian Harsløf.
‹‹‹

Varm stol og varme hænder
Der er ingen tvivl om, at Christian Harsløf har sat sig i en varm stol. Sundheds-og ældreområdet står over for en gigantisk udfordring de kommende
år. Langt flere sundhedsopgaver skal flyttes ud af sygehusene og tættere
på borgerne, samtidig med at antallet af ældre og borgere med kroniske
sygdomme stiger. Kommunerne får en hovedrolle i denne omstilling, og
Christian Harsløf har som direktør sat sig i den stol, hvor der skal træffes
beslutninger.
”Vi har behov for flere varme hænder og behov for mere kapacitet på både
unge- og ældreområdet. Uanset hvad, så starter det med digitaliseringen,
så vi kan flytte personale derhen, hvor der er mest brug for det til at løse
borgernære opgaver. Men det kræver også andre fagligheder”.

”

Det handler ikke om at tage digitaliseringen fra
digitaliseringscheferne og give den til nogen andre.
Digitaliseringsafdelingerne har længe efterspurgt,
at forretningen kommer med ind over. Jobcenterchefen, skoleinspektøren og sundhedschefen skal også
kunne bruge digitaliseringen som motor på deres
forretningsområde.
Christian Harsløf, KL
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BORGERSERVICE
KAN DET GØRES BEDRE? HVORDAN?
Det spørgsmål er i høj grad i fokus, når man
taler om borgerhenvendelser.
Vi skal sikre os, at borgeren kommer til at tale
med den rigtige person om det rigtige emne.
Samtidig ønsker borgeren at tale med den
samme person om det samme emne.
Det er ønsker, som det kan være svært at
opfylde – men alle prøver...

En del af det handler om kommunikationsinfrastruktur og systemunderstøttelse af
borgerservice.
KMD kan levere en løsning, der indeholder en produktpalette bestående af:
_ Zylinc Omstilling/Kontaktcenter
_ Selvbetjening.nu

Interesseret?
Deltag i et af vore arrangementer:
Odense d. 18. september
Sortebro Kro
Vejle d. 19. september
Bredal Kro

_ Microsoft Skype for Business/Teams

København d. 20 september
Skovlyst Bryggeri

Og det hele leveret på en cloudplatform.

Tilmeld dig her:
kmd.dk/events

Vil du vide mere, kan du kontakte:
Anders Ahlgreen Pedersen
+45 4460 3164

n Indkøb

/ Af Flemming Kjærsdam

SKI 02.19 er nu
landet i ”version tre”
02.19 er den største SKI-rammeaftale, der omfatter SaaS og cloud-services, herunder en række vigtige forretnings- og
fagsystemer til offentlige indkøbere. Rammeaftalen er nu landet i ”version tre”. Aftalen vurderes at have en samlet værdi for
leverandørerne på op mod 4 mia. kr. over de næste fire år.

Det er tredje gang, at SKI sender den monsterstore rammeaftale 02.19
i luften. Det er en strategisk aftale alene i kraft af sin størrelse med en
anslået omsætning på op til 4 mia. kr. og så er der den udbudsjuridiske
pointe, at det er en aftale, der kan flytte sig i takt med, at konkurrenceforholdene på et eller flere områder ændrer sig.
Første gang 02.19 så dagens lys var i 2010. Siden har aftalen oplevet en
markant vækst. Der er kommet mange flere leverandører med på aftalen,
og antallet af services er steget og steget. Mange kommuner, regioner,
styrelser og halvoffentlige virksomheder handler ind på rammeaftalen,
da de kan købe både små og store løsninger direkte uden selv at skulle i
udbud. SKI har gennemført EU-udbuddet på de offentlige indkøberes
vegne. Antallet af cloud services steg fra 36 i 2010 til 368 i 2014. Og med
den nye fokusering på SaaS vil der komme ny luft til aftalen med langt
over 400 services i skyen.
50 leverandører er med på aftalen, som dækker i alt 36 ydelsesområder.
Udbudskonsulent Henrik Thøger Nielsen, SKI: ”Kommunerne og andre
offentlige indkøbere har bl.a. budt ind med input og ønskede ændringer i
produktions-fasen af udbuddet. I den nye 02.19 er visse områder derfor
blevet skærpet. Bl.a. har der været fokus på databehandleraftale og bodsbestemmelserne. ”
Oprindeligt skulle SKI 02.19 have været i luften 1. januar 2019, men grundet flere forhold som blev justeret undervejs f.eks. bodsbestemmelserne,
kom der en forsinkelse.
Et andet punkt inden for GDPR i den nye 02.19 er desuden et skærpet krav
om revisorerklæringer. Det er leverandørens pligt at levere en gyldig revisorerklæring inden for hver enkelt service, som de byder ind med.

KOMBIT er med i 02.19
Som en del af SKI 02.19 aftalen har SKI i samarbejde med KOMBIT –
ligesom på de tidligere udgaver – defineret en række krav til snitflader og
integrationer til de fælleskommunale systemer og rammearkitekturen. I
praksis betyder aftalen, at leverandørerne er forpligtet til at levere deres
løsninger med snitflader til de kommende monopolbrudssystemer.
Som bilag til 02.19 har KOMBIT vedlagt en tidsplan, som leverandøren skal
følge ved leverancer af Services.
Leverandørerne har også i de tidligere versioner af 02.19 været forpligtet til
at levere snitflader over mod KOMBIT’s systemer. Det, der gør en forskel,
i forhold til de tidligere 02.19 aftaler, er, at leverandørerne førhen har kunnet lægge et procentvist tillæg oven i prisen på deres Services til at dække
udviklingsomkostninger til interfacet.
Disse tillæg er nu endegyldigt fjernet. Nu skal leverandørerne lave disse
interfaces mellem deres egen service og KOMBIT’s system som en del af
aftalen.
”Det er en ret væsentlig ændring i den nye 02.19 sammenlignet med de to
tidligere udgaver af 02.19. Nu hedder det fuld overensstemmelse med den
kommunale rammearkitektur fra dag ét, i henhold til KOMBITs tidsplan
som er et bilag over de forskellige tidsfrister på snitflader i takt med at
systemerne tages i drift,” siger chefkonsulent Lars Grelck, SKI.
Bilagene om tidsplanen for de interfaces til KOMBITs systemer er målrettet kommunerne. Snitfladen til KOMBIT’s SAPA-system kom også med i
løbet af udbudsprocessen.
Dermed kan man også godt sige, at 02.19 bliver attraktiv for især mindre
og mellemstore kommuner, da de får adgang til en stor portefølje af services uden at skulle i udbud.
Fortsættes på side 12 ›››
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n Indkøb

/ Af Flemming Kjærsdam

Serviceplatformen fra KOMBIT, som er en integrationsplatform, giver
adgang til data på en standardiseret måde. Alle 98 kommuner anvender
en eller flere tjenester på Serviceplatformen, og leverandørerne henter
også data herfra. Serviceplatformen er også en del af 02.19. Telemedicin
og fagsystemer inden for omsorg er ligeledes med, og økonomiapplikationer til de administrative områder. Når selv store fagsystemer er en del af
02.19, skyldes det, at indkøbet sker som ”abonnement”, hvor det offentlige
køber services ind på månedsbasis.

Kontraktformer
Rammeaftalen 02.19 er en kontrakt mellem SKI og de 50 leverandører,
som byder ind med deres Services.
Den enkelte kommune indgår så deres egen ”regulering” med egen
kontrakt til den givne leverandør de tildeler til – her anvendes en såkaldt
”Leveringsaftale”.
En SKI-rammeaftale betyder, at en kommune kan købe ind til de priser,
samt de forhold, som leverandørerne og SKI er blevet enige om i rammeaftalen. Uanset beløbets størrelse kan det ske uden, at kommunen skal gå
i eget EU-udbud. Hvis kommunen har særlige behov f.eks. til integrationer
eller yderligere skærpelse af sikkerhed, så kan kommunen egenhændigt
afholde ”et miniudbud” på rammeaftalen. Det hele er reguleret af rammeaftalens ”Bilag B., Retningslinjer for tildeling af leveringsaftale”. Det er
kundens vigtigste dokument ved indkøb.

Referencegruppen bag
02.19:
n Aarhus Universitet – AU IT
n Rigspolitiet
n Assens Kommune
n Frederikssund Kommune
n Aalborg Kommune
n Holbæk Kommune
n Favrskov Kommune
n Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelsen
n Statens IT
n Odense Kommune
n Tønder Kommune
n Gladsaxe Kommune
n Herning Kommune
n Fredensborg Kommune
n Aarhus Kommune / Læring og Udvikling
n Energinet
n Vejen Kommune
n Rudersdal Kommune
n Gentofte Kommune
n Svendborg Kommune
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Lars Grelck: ”Kommunerne har især været interesseret i at få forlænget
leveringsaftalerne. I de tidligere 02.19 aftaler kunne en kommune købe ind
i fire år og så forlænge aftalen med et år – og dette i to omgange. Altså en
maksimal løbetid på seks år. Nu kan kommunerne på den nye 02.19 aftale
købe services i op til seks år – og i to omgange forlænge aftalen med to
år eller fire gange med et år. Det vil sige en samlet løbetid på 10 år. Det
er ligeledes en væsentlig ændring. Da vi taler om fagsystemer og kritiske
monopolbrudssystemer, der leveres som Services på abonnement, er det
ikke noget, man ofte skifter ud. Derfor er den forlængede løbetid på leveringsaftalerne, en stor fordel for det offentlige indkøb i Danmark. Bemærk
desuden, at kommunerne, i hele perioden, har 3 måneders opsigelse.
Ubegrundet.”

Adgang til data
Når det indledningsvist blev nævnt, at 02.19 er en rammeaftale, som
forandrer sig i takt med at markedet ændrer sig, så er det også tydeligt,
at kunderne – de offentlige indkøbere – som en del af de nye vilkår på det
offentlige it-marked med flere leverandører og de nye leverancevilkår i
skyen, stiller krav om at få adgang til egne data. De offentlige myndigheder har desuden et ønske om at dele data på tværs af forvaltninger og på
tværs af myndigheder uden at skulle betale ekstra for det til leverandørerne.
Den nye 02.19 med krav til leverandørerne om interfaces og åbne API i aftalerne, bliver det mere naturligt for kommunerne at få opfyldt dette som
en del af indkøbene.
”Krav om åbne API betyder, at de offentlige myndigheder selvstændigt
kan etablere adgang til, og udtrække data i Services, uden at leverandøren
kan kræve ekstra betaling for dette. ” siger Lars Grelck.
‹‹‹

Hent dit eget overblik over 02.19
02.19 er den største SKI-rammeaftale, der omfatter SaaS og cloud-services, herunder en række vigtige forretnings- og fagsystemer til offentlige indkøbere.
SKI har lavet en grafisk version af 02.19 - så du kan hente din egen kopi og få et
komplet overblik over, hvilke leverandører, der leverer hvilke services på rammeaftalen.
Du kan logge ind på www.itchefer.dk / www.kita.dk og hente overblikket i
”Dokumenter”. Du finder det i undermappen: Diverse.

KOM HELE VEJEN
RUNDT MED NOVAX

• Misbrugssystem med sikker udveksling af behandlingsdata
• Stabil og sikker integration til jeres eksisterende IT
• Vi opdaterer centralt og tager ansvar for IT-løsningen

MØD OS

3. oktober 2019
Digitaliseringsmessen
Odense Congress Center
8. oktober 2019
KL’s Rusmiddelkonference
Hotel Nyborg Strand

NOVAX A/S er en familieejet og -drevet virksomhed, som udvikler og leverer IT til
sundhedssektoren. Vi har mere end 30 års erfaring med elektroniske lægesystemer, og blandt andet har vi siden 2011 arbejdet med IT til kommunal misbrugsbehandling. Vi forstår jeres arbejdsdag, og hvordan vi bedst hjælper med at
gøre jeres arbejdsgange effektive, især i pressede situationer.
Med NOVAX A/S som jeres IT-leverandør får I stabilt og sikker IT hele vejen rundt.
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Ny app fra Varde
Kommunes jobcenter
leverer GDPR-sikker
kommunikation
med de unge
Varde Kommunes jobcenter har udviklet en app, som erstatter al SMS-kommunikation mellem kommunens sagsbehandlere
og de cirka 1000 borgere mellem 18-30 år, der ikke har fuldført en uddannelse. Appen gør dialogen mellem sagsbehandlere og
de unge medborgere brugervenlig og sikker og opfylder GDPR-forordningen fra EU. Ifølge projektleder Thomas Neville, Varde
Kommune, har 35 andre kommuner vist interesse for appen, inden den er sat i drift.

1.september 2019 tager Varde Kommunes jobcenter en ny app i brug, som
skal varetage den elektroniske kommunikation mellem de knapt 1000
unge i kommunen mellem 18-30 år, der står uden for jobmarkedet og som
ikke har gennemført en erhvervsuddannelse. Appen skal være med til at
fastholde de unge på sporet med en uddannelse eller sætte en proces i
gang om at komme ind på en uddannelse.
Appen er udviklet i tæt samarbejde med medarbejderne i Varde Kommunes Team Ung og de unge, der er tilknyttet teamets sagsbehandlere.
Lige nu er appen ved at blive testet, men om få dage går den i drift. Det er
planen, at den er fuldt implementeret blandt alle medarbejdere og borgere
på jobcenteret i Varde Kommune i løbet af 2020.

GDPR
Da EU’s databeskyttelsesforordning trådte i kraft den 25. maj sidste år, var
et af de spørgsmål, der rejste sig i Varde Kommune, hvordan kommunen
kunne kommunikere med de unge på de unges præmisser, uden at det
ville gå ud over datasikkerheden.
Thomas Neville kom ind som projektleder i oktober 2018 for at finde en
løsning.
”Vi fandt ud af, at sagsbehandlerne på Varde Kommunes jobcenter
flittigt brugte SMS-beskeder til at kommunikere med borgerne. Vi fandt
ligeledes ud af, at der var en hel del personfølsomme informationer i disse
beskeder. SMS er ikke sikker nok som kommunikationskanal til at opfylde
kravene i EU´s GDPR-forordning. Derfor var opgaven at finde et brugervenligt og sikkert alternativ til SMS,” siger Thomas Neville.
Han fortæller, at de unges primære kommunikation foregår gennem
smartphones. Derfor er SMS en nem og bekvem måde at kommunikere
med kommunen på. Det opfylder bare ikke kravene til sikker kommunikation, og derfor er kommunerne nødt til at løse problemet.
”Hvis vi bad de unge om at kommunikere med kommunens sagsbehandlerne gennem E-Boks eller Digital Post, ville vi risikere at tabe mange på
gulvet. De oplever E-Boks som besværlig, mens de bruger en app som
Messenger flittigt,” siger Thomas Neville.
Varde Kommunes løsning er en helt ny app. Den er udviklet af House of
Code i løbet af fem måneder.
”Det ser lovende ud. Den løser et konkret problem i Varde Kommunes
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jobcenter, men den løser også et problem, der er i alle andre kommuner.
Det er grunden til, at Varde Kommune oplever stor interesse fra andre
kommuner om denne app. KOMBITs enhed for marked og innovation har
ligeledes vist interesse for appen, da de mener, den har potentiale til at
blive bredt ud i mange kommuner, ” siger Thomas Neville.

I appen er der to forskellige brugeroplevelser, der møder henholdsvis den
unge medborger og kommunens medarbejder. Kun de relevante funktioner for de to målgrupper er tilgængelige.
For borgeren betyder appen, at det er nemt og hurtigt at skrive til sin sagsbehandler på sikker vis.

For medarbejderen sker den lovpligtige journalisering automatisk i fagsystemet KMD Momentum eller med en softwarerobot.”
”Tidligere dokumenterede sagsbehandlerne SMS-kommunikationen med
borgerne ved at skrive den ind i fagsystemet. Med den nye app bliver
informationerne i sagsbehandlingen automatisk overført til fagsystemet.
Det er en rimelig stor opgave, som appen dermed fjerner fra de 23 sagsbehandlere i Varde Kommunes jobcenter, der har kontakten til de unge,”
siger Thomas Neville.
”Indtil nu har jeg haft kollegaer fra 35 andre kommuner i røret, som er
interesseret i vores app. Det bekræfter os i, at vi har skabt en ny app, som
løser en konkret udfordring, som rigtig mange kommuner har. Så nu er vi
gået i gang med at afholde inspirationsmøder for digitaliseringschefer i
både Jylland, Fyn og Sjælland,” siger Thomas Neville.
‹‹‹

”

Vi fandt ud af, at sagsbehandlerne på Varde Kommunes
jobcenter flittigt brugte SMS-beskeder til at kommunikere
med borgerne. Vi fandt ligeledes ud af, at der var en hel
del personfølsomme informationer i disse beskeder. SMS
er ikke sikker nok som kommunikationskanal til at opfylde
kravene i EU’s GDPR-forordning. Derfor var opgaven at
finde et brugervenligt og sikkert alternativ til SMS.
Thomas Neville, Varde Kommune.

FAKTA

APP’ENS FUNKTIONER
n Log-in med 4-cifret pinkode, fingeraftryk
eller ansigtsgodkendelse
n Chat med mulighed for at vedhæfte billeder
og dokumenter
n Gruppebeskeder
n Autosvar
n Automatisk journalisering (KMD Momentum)
n Find sagsbehandler (medarbejderen kan plotte
deres fysiske position ind)
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Mikkel Tang Hedegaard, KOMBIT:

”Det er Monopolbruddet,
der skal skabe gevinsterne
i kommunernes fremtidige
it-anvendelse”
KOMBIT har fejret 10-års jubilæum som fælleskommunalt udbyderselskab og videncenter. Vicedirektør Mikkel Tang Hedegaard, KOMBIT, fortæller, at det fortsat er Monopolbruddet, der er nøglen til at skabe sammenhængen og gevinsterne i
kommunernes fremtidige it-anvendelse, og at der er meget arbejde at gøre for KOMBIT efter Monopolbruddet med hensyn til
leverandørstyring, vedligeholdelse og udbud af nye systemer.
Da den daværende erhvervs- og økonomiminister Bendt Bendtsen (K) i
2005 pålagde KL - som ejere af KMD - at sætte selskabet til salg, gik der
næsten fire år, inden virksomheden blev solgt for 2 mia. kr. til kapitalfonden EQT/ATP.
Salget af KMD var startskuddet for KOMBIT. I 2009, efter KMD var blevet
solgt, opstod der en ny situation på det kommunale it-marked. Kommunerne havde været vant til at ringe til KMD, når et it-problem i kommunen
skulle løses.
”Det var et kæmpe skifte for kommunerne at skulle forberede sig på
at håndtere den nye situation, efter at KMD var blevet privatiseret. Det
var KMD, der leverede it-systemerne til kommunerne og sikrede, at de
var lovmedholdelige. Dermed understøttede KMD kommunerne i deres
kerneforretning. Men efter salget af KMD etablerede KL KOMBIT som et
velpolstret nonprofit foretagende. Første opgave for KOMBIT var at bryde
KMD’s monopol,” siger Mikkel Tang Hedegaard.
Det var selvfølgelig ikke første gang i verdenshistorien, at et offentligt
selskab blev privatiseret. Men der fandtes ikke tilsvarende et flerleverandørmarked for kommunal IT i Europa, og der var ingen andre leverandører
på det danske marked, som tilnærmelsesvist var i nærheden af at kunne
matche KMD med hensyn til størrelse, viden og management på markedet. Derfor skulle KOMBIT skrive en helt ny manual for et monopolbrud.

”Manualen for monopolbruddet fandtes ikke. Så der skulle skrives en ny
manual, der fik markedet åbnet op og få nye leverandører og konsulenter
til at interessere sig for det fremtidige kommunale it-marked. KOMBIT
brugte lang tid på at tilrettelægge, hvordan vi på kommunernes vegne
skulle konkurrenceudsætte fagsystemerne. Skulle vi udbyde dem et-for-et
eller kigge ind i noget fælleskommunal infrastruktur? Det er jo præcist,
hvad det er endt med i dag – 10 år efter. Men der er brugt mange kalorier
undervejs på konkurrenceudsættelse og på leverandørdialoger, før vi
nåede dertil,” siger Mikkel Tang Hedegaard.
Når KOMBIT bruger begrebet ”infrastruktur”, betyder det en fælleskommunal softwareplatform, som er åben for relevante leverandører, der kan
logge sig på, og som kommunerne kan hente data fra. Ved at adskille forretningslogik og drift kan systemerne tilgås af mange brugere uafhængigt
af leverandørerne.

BBR
BBR var KOMBITs førstefødte. Det nye Bygnings- og Boligregister, BBR,
gik i drift den 1. december 2009. BBR var dengang landets eneste adresseregister og rygraden i den fælleskommunale strategiske satsning, der
skulle spare kommunerne for 20 mio. kr. om året.

KOMBITmilepæle
milepæle
KOMBIT
KMD sælges til ATP og EQT

Serviceplatformen tages i brug

KOMBIT etableres, og den
første konkurrenceudsatte
it-løsning (BBR) tages i brug

2008

2009

2012

Udbud annonceres på KMD’s
monopolbrudsområde

2012
2013

2013

2014

Kommunerne tilslutter sig monopolbruddet

KMD sælges til Advent og Sampension
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KY og KSD udrulles

2018

2019

2020

SAPA og AULA udrulles

Støttesystemerne tages i brug

”

Der har været forskydninger på
Monopolbruddet.
Men det er utopi at
forestille sig, at vi
for 10 år siden kunne
lave en prikplan for
udbuddet af 17
de facto
monopolsystemer
uden forskydninger
Mikkel Tang Hedegaard, KOMBIT

Udbetaling Danmark
Året efter vedtog Folketinget i december 2010 den endelige køreplan for
etableringen af Udbetaling Danmark, som flyttede kommunale udbetalinger af sociale ydelser på næsten 140 mia. kr. (2009 red.) ind under ATPs
vinger. Den daværende regering pressede det igennem, og mantraet for at
flytte udbetalinger fra kommunerne over til staten hed ”sikker drift”.
Mikkel Tang Hedegaard: ”Vi gik i gang med at kortlægge, hvilke fælleskommunale systemer, vi skulle have i udbud. Det var selvfølgelig en række
centrale fagsystemer. Men en del af de monopolsystemer, der blev drevet
af KMD, var ikke længere placeret i kommunerne, da de var flyttet over
til Udbetaling Danmark. Vi gik i tæt samarbejde med Udbetaling Danmark om at koordinere en række udbud, som kunne konkurrenceudsætte
monopolsystemer. Det, vi blev enige med Udbetaling Danmark om, var
at etablere en fælleskommunal infrastruktur, som kunne bruges af kommunerne og af Udbetaling Danmark. Det har vist sig at være en rigtig god
beslutning for alle parter”.

Nonprofit
Da KOMBIT blev etableret skete det som nonprofit foretagende. KOMBITs
konkurrenceudsættelse af forretningskritiske fagsystemer har en størrelse, der indebærer store startinvesteringer. Der er udgifter til udvikling,
projektstyring, udbud og dobbeltdrift af systemer i en periode.
I et notat fra 2013 hed det, at ”KOMBITs kapitaludlæg, som når det er
størst, forventes at udgøre godt 1 mia. kr. Disse startomkostninger kan
imidlertid udjævnes over en 10-årig periode”.
For at få skabe den nødvendige startkapital til KOMBITs udlæg ifm.
Monopolbruddet, besluttede kommunerne, at 1,2 mia. kr. fra det provenu,
som kommunerne modtog fra salget af KMD, skulle tilgå KOMBIT som
egenkapital.
Mikkel Tang Hedegaard: ”Det betød, at kommunerne ikke på kort sigt blev
belastet af ekstraordinært høje it-omkostninger, som følge af Monopolbruddet, men tværtimod relativt hurtigt vil kunne høste dele af de besparelser, som monopolbruddet ville føre med sig”.

Forretningsmodellen i KOMBIT bygger på et samlet udbud med tilslutning
fra kommunerne, så det undgås, at hjulet opfindes flere steder.
Når systemerne tages i drift, fakturerer KOMBIT kommunerne for løsningerne. Som eksempel nævner KOMBIT, at de udlæg, der har været med
startinvesteringerne i Serviceplatformen siden 2013, har KOMBIT lagt ud
for. Det er først ved det kommende årsskifte, at kommunerne bliver faktureret for indkøbet og udviklingen af Serviceplatformen.

Prisundersøgelsen
Det er omtrent samtidig med dette interne notat fra 2013, at KOMBIT opnår deres første udelte opmærksomhed uden for kommunernes rækker.
KOMBIT offentliggør en prisundersøgelse, som viste, at KMDs priser
svingede op til otte gange for samme ydelse i forskellige kommuner.
Det betød, at nogle kommuner slap væsentligt billigere end andre. Inden
for de fem fagsystemer, som KMD havde monopol på - dagpenge, boligstøtte, børnefamilieydelse, underholdsbidrag og socialpension - var der
tale om meget store prisforskelle. Dagbladet Politiken ryddede forsiden.
Den kommune, der betalte mindst for KMD’s dagpengeløsning, betalte i
gennemsnit 6,44 kr. pr. indbygger, mens den kommune der betalte mest
måtte bløde 53,83 kr. pr. indbygger. Det svarede til mere end otte gange i
prisforskel for det samme produkt.
Inden denne prisundersøgelse havde KOMBIT været med til at oprette
Kommunernes IT-Arkitekturråd i november 2011, som et strategisk vigtigt
råd til udvikling af rammearkitekturen i samarbejde med KL og KITA.
Det var der til gengæld ikke ret mange udenfor den kommunale familie,
der opdagede.
Rammearkitekturen skulle sikre, at it-systemer hang sammen på tværs af
it-leverandører og var derfor en afgørende forudsætning for, at der kunne
skabes mere konkurrence på det kommunale it-marked. Den indeholdt
en række tekniske krav til it-systemerne og en række støttesystemer,
hvorigennem it-systemer kunne dele data med andre it-systemer. Støttesystemerne deler bl.a. oplysninger om hvilke sager og dokumenter, der
Fortsættes på side 18 ›››
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findes i kommunernes forskellige systemer, om begivenheder som mange
systemer skal anvende og om kommunernes organisation.
KMD blev solgt til en amerikansk kapitalfond Advent/Sampension i 2012
for et beløb i omegnen af 5 mia. kr. To en halv gange mere end da KMD
blev solgt første gang. Det beløb er aldrig blevet offentliggjort. På det tidspunkt udgør kommunerne over 60 pct. af KMD’s omsætning.

Mikkel Tang Hedegaard: ”KOMBITs største succes er, at vi i tæt samarbejde med kommunerne og leverandørerne har været med til at modne det
kommunale it-marked, så mere end 20 leverandører har budt ind på vores
udbud. Det er vi godt tilfredse med”.
I det kommunale bagland har der lydt kritik af de forsinkelser, der har
været med Monopolbruddet, og den manglende udfasning af de gamle
KMD-systemer.
”Der har været forskydninger på Monopolbruddet. Men det er utopi at
forestille sig, at vi for 10 år siden kunne lave en prikplan for udbuddet af 17
de facto monopolsystemer uden forskydninger. Jeg er ikke overrasket over
de forskydninger. Det er store samfundskritiske systemer med løbende
lovændringer måned for måned. Vi er godt klar over, at kommunerne godt
kunne have tænkt sig, at vi havde ramt tidsplanen til punkt og prikke – det
havde vi da også gerne selv set. Vi ved også godt, at mange kommuner
efterhånden har ventet på det et stykke tid. Men vi oplever også blandt
kommunerne en forståelse for, at der har været forskydninger undervejs,”
siger Mikkel Tang Hedegaard.
KOMBIT skal reinvestere de penge i god, sund digitalisering til fornuftige
priser og få skabt gode produkter for kommunerne og services til borgerne.

Fagsystemerne

Striben af udbud
Nu kom striben af udbud, der involverede andre leverandører end KMD,
f.eks. Systematic, EG, Netcompany, IBM, NNIT og DXC.
Der kan nævnes udbud af nye fagsystemer, hvor Netcompany kom til og
vandt de fleste. Disse udbud var en væsentlig årsag til firmaets succes. 40
pct. af KOMBITs udbud blev vundet af Netcompany.
Ikke mindst kontrakten om SAPA (Sags – og Partsoverblik) fra januar 2015,
løftede Netcompany op i en ny liga, da det var det mindste firma, der vandt
over alle de store konkurrenter på markedet som KMD, IBM, DXC og NNIT.
Der var i alt 17 udbud af de tidligere monopolsystemer, og selvom de store
leverandører har små spillere med som underleverandører på nogle opgaver, var det fortsat de store navne, der dominerede.
Systematic vandt udbuddet af Serviceplatformen tilbage i 2013, og IBM
har for nyligt vundet genudbuddet af denne. KMD vandt udbuddet af de
otte Støttesystemer, som sammen med Serviceplatformen udgør rygraden i kommunernes it-infrastruktur. Men også EG kom med i feltet som
vinder af udbuddet om Kommunernes Ydelsessystem.
Ud over konkurrenceudsættelsen af de gamle monopolsystemer, lancerede KOMBIT i denne periode også en række nye fælleskommunale
it-projekter som FLIS, Fælles Bibliotekssystem, Fælles Digital Flytning,
Nemrefusion og DUBU, et udbud, som IBM oprindeligt vandt, men siden
tabte til Netcompany i 2017. I foråret 2018 sendte KOMBIT DAR (Danmarks
Adresseregister red.) i luften, hvor opkoblingen skete gennem Støttesystemet Adgangsstyring. Og om kort tid lanceres Aula – løsningen til
kommunikation mellem førskole, skole, elever og forældre med over 2 mio.
brugere.
I november 2015 skiftede KOMBIT direktør. Hans Berthelsen trak sig tilbage og Thomas Rysgaard Christiansen, daværende markedsdirektør, blev
ny adm. dir. I KOMBIT.

Det nye digitale landskab
I de seneste fem år har udviklingen vist retningen for de nye digitale
landskaber. Der er kommet en række nye leverandører ind og har vundet
opgaver.
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Han fortæller, at såvel infrastruktur som fagsystemer er på vej. Infrastrukturen med Serviceplatformen har været i drift siden 2013 og bruges i
dag af alle 98 kommuner. Støttesystemerne er driftsmodne på forskellige
systemer.
”Nu afventer vi fagsystemerne. Udbetaling Danmark ruller en række
fagsystemer ud i 2020. KY og KSD er på vej i pilotdrift. Vi nærmer os afslutningen på den første del af arbejdet med Monopolbruddet. Men der ligger
fortsat et stort stykke arbejde i at leverandørstyre kommunernes indkøb,
der skal rulles ud og kvalitetssikre disse, og at sørge for at videreudvikle og
optimere de systemer, der er i drift og planlægge de kommende genudbud. Derudover er der en spændende opgave i at overvåge teknologiudviklingen, der løbende skal modnes så det kan benyttes i fremtidens
kommunale digitaliserings arbejde,” siger Mikkel Tang Hedegaard.

Innovation og agil udvikling
Kommunerne oplever et fortsat effektiviseringspres og øgede forventninger til nye digitale løsninger. I den sammenhæng er det vigtigt, at kommunerne hurtig og billigt kan afprøve ny teknologi og evaluere, om gode ideer
har potentiale til at udvikles til flyvefærdige it-projekter til gavn for borgere
og virksomheder.
Derfor satte KOMBIT, som en del af sin 2018+ strategi, øget fokus på innovation og etablerede en ny enhed for innovation.
Sammen med kommunerne har KOMBITs innovationsenhed det seneste
år høstet en masse praktiske erfaringer med ny teknologi, hurtigere og
mere agil udvikling af it-løsninger, innovationsturneringer og projektkonkurrencer.
KOMBIT har desuden lanceret en Idébank, der er en åben platform, hvor
kommunerne kan dele deres gode ideer, komme med bemærkninger til
allerede indmeldte ideer og få inspiration til egne projekter. Med afsæt
i KOMBITs idébank er der bl.a. igangsat aktiviteter omkring ’Det Sociale
Frikort’, ’Information om kontanthjælp’, ’Synlige kommunale sundhedsog ældredata’ og ’Tilladelses- og bevillingsplatform’.
”Den teknologiudvikling, der har været de seneste år, kan understøtte
kommunerne i deres dagligdag og et samarbejde med leverandørerne.
Kendetegnende for disse løsninger er, at de er mindre og projekterne er
mere kortvarige. Derudover er det helt afgørende, at vi skal benytte og
videreudvikle infrastrukturen og tænke sammenhænge på tværs af systemer i det offentlige – ikke kun i kommunerne, men også på tværs af stat
og regioner. Så der er masser at gøre,” siger Mikkel Tang Hedegaard.
‹‹‹

PLUG & PLAY

KOMBITKLAR

Rammearkitekturen er et centralt fundament for Kommunerne. Derfor bliver opgaven med
at sikre et korrekt billede af organisationen tilsvarende vigtigt. Med KOMBITKlar fra Reflective,
får I automatisk vedligeholdt STS Organisation, uden unødigt ekstraarbejde.

Den eksisterende organisation og
medarbejdere, læses fra Lønsystem
og Active Directory. Der er intet
nyt vedligehold.

LØNSYSTEM

ACTIVE
DIRECTORY

KOMBITKLAR
ORGANISATIONSMASTER

Organisationen opmærkes med
KLE. Dette giver simple
dataafgrænsninger.

AFGRÆNSNINGER
OG KLE

Medarbejdere tildeles
jobfunktionsroller.

JOBFUNKTIONSROLLER

Aftagersystemer kan bruge
Organisation, roller og
afgrænsninger.

CONTEXT
HANDLER

VÆRDI
• Vær i gang på mindre end en måned.
• Løsningen kan benyttes as-a-service.
• Data kan læses fra eksisterende systemer, og
forudsætter derfor ikke ændringer i vante arbejdsgange.
• Start småt med vedligehold af STS Org, og udvid efter behov
med jobfunktionsroller.
• Ingen store implementeringsprojekter.
• Lave omkostninger - du betaler kun for det du bruger.

KSD
KY

STS ORG

SAPA
DUBU

AULA
AUTO
PROCES

IMPLEMENTERINGSFORLØB
• Dataanalyse og integration til Active Directory og Lønsystem.
• Integration til STS Organisation.
• Opmærkning med KLE og tildeling af jobfunktionsroller.

Vil du høre mere?
Kontakt
Reflective A/S
M: info@reflective.dk
T: 5335 6123
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Gaming kan være et fantastisk
værktøj i folkeskolen
Ord som gaming, Fortnite, og eSport er ved at blive hverdag i de danske folkeskoleklasser. Håndteret rigtigt – og med det rette udstyr – kan det
være et stærkt undervisningsværktøj, mener
it-didaktisk konsulent.

I

folkeskolen begynder computerspil at indtage en
mere markant rolle, og
brugt rigtigt kan computerspillene være et stærkt pædagogisk og didaktisk værktøj,
som kan være med til at forme
de unge både fagligt og socialt.
Det mener Andreas Binggeli, it-didaktisk konsulent hos
Center for undervisningsmidler hos Københavns Professionshøjskole, som hjælper undervisere med at lære om nye
digitale læringsmidler, som
kan bruges i undervisningen.
Her anser man computerspil
som et redskab, der kan bruges
til mange forskellige opgaver i
folkeskolen.
”Skolen handler ikke længere
bare om matematik, dansk og
geografi. Det er en forældet
tankegang. I 2019 er undervisningen formålsorienteret, så
de unge skal ikke bare udvikle sig i de enkelte fag, de skal
også udvikle andre kompetencer gennem undervisningen,”
siger Andreas Binggeli.
Computerspil kan fx bruges
som et redskab til problemorienteret læring: Det populære
FIFA-spil kan bruges til at forstå statistik, og byggespillet
Minecraft til at lære om rummelig kreativitet og samarbejde.
Gør de unge bedre til at
samarbejde
Andreas Binggeli fremhæver
særligt det populære spil Fortnite, som ved første øjekast ligner en farverig slagmark, hvor
det handler om at være den
sidste overlevende. Men spillet kan ifølge Andreas Binggeli være med til at forbedre de
unges samarbejdsevner. Evner,
som kommer dem til gode ikke

bare i undervisningen, men
også i deres udvikling mod at
blive voksen.
”Fortnite er et afsindigt godt
spil til at lære, hvordan man
arbejder i fællesskaber. Spillet
går så hurtigt, at hvis man ikke
arbejder sammen, planlægger
og tænker fremad, så dør man
med det samme. Dét at lægge
en strategi, følge den, samarbejde og opretholde en god
holdmoral er alle færdigheder,
som unge skal kunne i det 21.
århundrede,” siger Andreas
Binggeli.
Skaber inkluderende
læringsmiljø
Det samme oplever Kirsten
Haase. Hun er uddannelsesleder i Gladsaxe kommunes

”

Man skal være
sikker på, at skolens computere rent
faktisk kan klare de
spil, som man ønsker
at bruge i undervisningen. Ellers falder
det hele til jorden
Andreas Binggeli

”

it-didaktisk konsulent hos Center for
undervisningsmidler, Københavns
Professionshøjskole

skoleafdeling med særligt ansvar for teknologiforståelse.
På Gladsaxes skoler benyttes
computerspil blandet andet
som redskab til at skabe et motiverende, nutidigt og inkluderende læringsmiljø.
”Det interessante ved spil er, at
det kan øge elevernes lyst til at
lære noget. Man inddrager spil
som en metode, men også som
motivationsfaktor, for uden
for skolen er spil en stor del
af de unges liv. Spil tilbyder et
læringsmiljø, som også er inddragende overfor den gruppe
unge - ofte drenge - som er super dygtige til forskellige spil
og derfor også ofte er blevet
skarpe til at lægge strategier,
samarbejde og kommunikere
ofte både på dansk og engelsk.
De har gennem spil opnået
styrkesider, som de ellers ikke
får vist hverken klassekammeraterne eller læreren. Så spil
kan også være vejen ind til at
børn og unge, der ellers ikke
gør det, får en anden måde,
at vise deres styrkesider frem
i skolen” siger Kirsten Hasse.
Hav kompetencer og
udstyret klar
Hvis en uddannelsesinstitution overvejer at bruge computerspil i undervisningen, er det
vigtigt, at man tager det alvorligt, og at man ikke presser det
ned over underviserne, mener
Kirsten Haase.

”Vi uddanner alle vores pædagogiske ledere og ansatte i
teknologiforståelse, og vi opfordrer vores undervisere til at
arbejde med spil og spildesign
i undervisningen, hvis de har
modet og kompetencerne til
det. Men vi stiller ikke krav
om, at det skal være en del af
undervisningen. Det er ikke
alle undervisere, som kan eller
vil, og det skal respekteres, for
spil skal tages alvorligt. Men
det er et stærkt værktøj, som
de rette undervisere kan skabe
flotte resultater med.”
Faglig målsætning
Hun bakkes op af Andreas
Binggeli, som mener, det er
vigtigt, at man fra starten har
en faglig målsætning med
spillene og tænker i, hvad
hvert enkelt spil kan bruges til.
”Samtidig er det vigtigt at
have opbakning fra institutionens it-afdeling, så man ved,
at skolens netværk eksempelvis kan håndtere, at en hel
klasse spiller. Det samme gælder i forhold til computere og
hardware: Man skal være sikker på, at skolens computere
rent faktisk kan klare de spil,
som man ønsker at bruge i undervisningen. Ellers falder det
hele til jorden,” siger Andreas
Binggeli.

www.lenovo.com/legion

GAMING PC'ER TIL eSPORT
OG UNDERVISNING

Se mere på lenovo.com/legion
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Viborg+Silkeborg

Silkeborg og Viborg
skruer ned for deres
fælles ambitionsniveau
I 2014 lancerede Silkeborg og Viborg kommuner efter en beslutning på direktionsniveau et forretningsstrategisk samarbejde
med udgangspunkt i it og digitalisering. Efter en ny direktionsbeslutning er det nu aftalt at skrue ned for det fælles ambitionsniveau og justere samarbejdsformen.
Ambitionerne for samarbejdet mellem de to midtjyske kommuner var høje,
og der har siden 2014 på mange områder været et godt og tæt samarbejde
om en lang række projekter. Udfordringerne har dog også været betydelige,
og et fælles direktionsmøde i november 2018 udmøntede sig i et notat fra
de to kommunaldirektører Lone Lyrskov, Silkeborg Kommune, og Lasse
Jakobsen, Viborg Kommune, hvori de beskrev den ”justerede arbejdsform”
mellem de to kommuner.
I notatet hedder det, at trods mange ligheder mellem de to kommuner og
positive elementer i samarbejdet i form af erfaringsudveksling, gensidig
inspiration og flere fælles projekter, så havde der også vist sig en række
forskelle inden for administrationen og den politiske organisering. Ifølge
notatet havde disse forskelle været sværere at håndtere end først antaget.
Beslutningen blev derfor, at der i fremtiden ikke vil være en forpligtelse eller
forventning om som udgangspunkt at søge samarbejde om konkrete pro22
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jekter hos den anden kommune, men det bliver baseret rent på frivillighed,
”hvor det giver mening”, som det hedder.
Så frem for et ”eksklusivt samarbejde” primært med én anden kommune,
er der fremover lagt op til samarbejde med én eller flere andre kommuner
inklusive partnerskaber om udvikling af nye digitale løsninger.

Strategier kontra konkret implementering
It-cheferne Henrik Willumsen, Silkeborg Kommune, og Erik Sørensen,
Viborg Kommune, har fra starten været drivkræfter i samarbejdet. Kit-Magasinet har løbende fulgt med i dette projekt og mødt dem for at høre deres
syn på og erfaringer med samarbejdet.
”Den store vision er der ikke længere, men samarbejdet mellem de to kommuner fortsætter, bare ikke inden for en formaliseret ramme. Forløbet er jo
nok et eksempel på, at man godt kan blive enige om de rigtige strategier og

principper, men at der i selve implementeringen af dem kan ligge store
udfordringer gemt,” siger Henrik Willumsen.
Erik Sørensen deler den opfattelse og peger på, at hvis så tæt et samarbejde skal blive en succes, vil det kræve grundlæggende organisatoriske
ændringer i kommunerne.
”Vi gik ind i samarbejdet med store ambitioner og forsøgte virkelig at se,
hvor tæt vi kunne komme på hinanden. På det overordnede plan var det
den rigtige vej at gå, men i detaljen viste det sig jo ikke bare at være et
spørgsmål om systemer og processer, men om det grundlæggende organisatoriske. Så vi har måttet erkende, at hvis vi skulle harmoniseres på
systemer og arbejdsprocesser, så skulle vi også organiseres anderledes
ude i fagområderne. Og der kunne man mærke, at der nærmest skulle en
ny kommunalreform til, hvis det skulle ske,” siger Erik Sørensen.
Som bare ét eksempel på forskelle i organisationerne nævner Henrik
Willumsen, at Viborg har fagdirektører, hvilket ikke er tilfældet i Silkeborg.
Men også på det udførende niveau er der organisatoriske forskelle, der
kan udgøre en udfordring i forhold til et tæt samarbejde om systemer og
arbejdsgange.
Det hedder da også i notatet fra de to kommunaldirektører, at hvis samarbejdet skulle nærme sig den oprindelige vision, ville det betyde organisatoriske ændringer og/eller tilpasninger af serviceydelser. Og økonomiske
fordele i forbindelse med fællesindkøb ville også være vanskelige at
realisere, da kommunerne er to selvstændige juridiske enheder.

Erfaringerne
Konkret vil beslutningen betyde, at der fremover ikke vil være faste fælles
direktionsmøder eller faste møder mellem Koncernledelsen (Silkeborg)
og Strategisk Lederforum (Viborg). Den fælles digitaliseringsstrategi vil
leve videre, men kun indtil den enkelte kommune har udarbejdet en ny.
Det faste samarbejde mellem Henrik Willumsen og Erik Sørensen vil dog
fortsætte.
”Erik og jeg fortsætter med at samarbejde, og vi mødes fast hver 14. dag.
Vi har jo set effekten af at kunne sparre og samarbejde med hinanden eksempelvis om it-ressourcer, men også om alle de andre emner, hvor det er
godt at have en dialog med en, der forstår kompleksiteten i det, vi arbejder
med,” siger Henrik Willumsen.
Hvis Henrik Willumsen skal trække en erfaring fra forløbet, vil det være, at
den frivillighed, der kom til at være præmissen for samarbejdet, ikke har
været et tilstrækkeligt solidt fundament.

”

Den store vision er der ikke længere, men samarbejdet mellem de to kommuner fortsætter, bare
ikke inden for en formaliseret ramme.
Henrik Willumsen, Silkeborg

”Det oprindelige ”skal” endte reelt med at blive et ”kan”, men frivillighed
kan ikke bære noget, som er så voldsomt og grundlæggende forandrende
for den enkelte medarbejder. Og hvis man frivilligt skal kaste ressourcer ind i noget, hvor man ikke umiddelbart kan se udbyttet, så bliver det
svært.”
Erik Sørensen er enig og tilføjer:
”Der lå implicit en forståelse af, at det skulle ”give mening”, hvis eksempelvis to fagchefer skulle sætte sig sammen og etablere et samarbejde.
Og så kunne det jo på nogle områder lidt hurtigt ske, at man blev enige om,
at det ikke gav mening, eller at der var nogle konkrete politiske rammer,
der betød, at man ikke gik videre med et konkret samarbejde.”
For Erik Sørensen har forløbet været en meget vigtig øvebane, der reelt
kom til at handle om samarbejde mellem kommuner.
”Jeg håber, at vi kan bringe den erfaring videre til andre kommuner, at vi
bliver nødt til at aflægge nogle af de lokale beslutningsniveauer. Derudover har forløbet jo også sat et spørgsmålstegn ved tanken om, at man
som udgangspunkt kun samarbejde med én anden kommune. Vi har jo
samarbejde med andre kommuner inden for de funktionsområder eller
fællesprojekter, hvor det giver mening, eksempelvis i OS2-regi,” siger han
og giver følgende råd til andre kommuner:
”Det er helt rigtigt at søge det tætte samarbejde, men man skal sikre sig,
at de respektive ledelser er meget tætte på hinanden og enige om ambitionsniveauet. Her er det væsentligt, at man forsøger at begribe i dybden,
hvad det handler om, og ikke bare forstår det.”
‹‹‹

”

Vi gik ind i samarbejdet med store ambitioner og forsøgte virkelig at se, hvor
tæt vi kunne komme på hinanden. På det overordnede plan var det den rigtige
vej at gå, men i detaljen viste det sig jo ikke bare at være et spørgsmål om systemer og processer, men om det grundlæggende organisatoriske.
Erik Sørensen, Viborg
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Staten henter penge på
frekvensauktioner og Danmarks
digitale infrastruktur topper i EU

Kit-Magasinet har i samarbejde med Teleindustrien haft gang i lommeregneren og kommet frem til, at staten har tjent næsten 10 mia. kr. på frekvensauktioner inden for mobilområdet.
”Vi er i nærheden af 10 mia. kr. Det er vanvittigt mange penge, som teleselskaberne har
indbetalt til statskassen uden at pengene er
kommet tilbage på området, f.eks. til forskning
eller opbygning af bedre digital dækning,”
siger direktør Jakob Willer, Teleindustrien.
Danmarks digitale infrastruktur topper i
EU-Kommissionens nyeste index inden for
”connectivity”.

Det vil sige, at Danmark ligger nummer et ud
af 28 europæiske lande. Selv om der stadig er
142.000 ejendomme i landdistrikterne, som
har en utidssvarende bredbåndsforbindelse
og der også er mobilhuller rundt omkring i det
danske land, kan vi trøste os med, at det er
bedre, end i de andre lande.
Der bliver investeret på livet løs i at grave fiber
ned i den danske muld. De 15 forbrugerejede

energiselskaber investerer 2 mia. kr. om året
på fiberforbindelser, og TDC er kommet med
ind i kampen og investerer i underkanten af
1 mia. kr. i 2019. Disse investeringer i fiber og
frekvensauktionerne sender den danske digitale infrastruktur op i verdenseliten.
‹‹‹

Statskassen tæt på 10 mia. kr.
i indtægter fra mobilauktioner
Den er god nok. Staten har nu høstet 9,6 mia. kr. på frekvensauktioner til mobilområdet. Opgørelsen af de samlede indbetalinger fra teleselskaberne til statskassen er foregået i et samarbejde mellem Teleindustrien og Kit-Magasinet.
Det har været en lukrativ forretning for statskassen at udbyde frekvenser
på auktioner til mobilområdet. Frekvenser som teleselskaberne betaler staten for at få lov til at udnytte. Gennem de seneste 18 år har teleselskaberne
betalt knapt 10 mia. kr. for at kunne udnytte disse frekvenser.
”Vi er i nærheden af 10 mia. kr. Det er vanvittigt mange penge, som teleselskaberne har indbetalt til statskassen uden at pengene er kommet tilbage
på området, f.eks. til forskning eller opbygning af bedre digital dækning,”
siger direktør Jakob Willer, Teleindustrien.
Borgmester i Kalundborg Kommune Martin Damm (V) og næstformand i
KL:

”

”De mange penge, som staten har tjent, er blevet brugt til andre formål.
Hvorfor skal staten tjene penge på ikke at skabe ordentlig mobildækning i
Danmark? Det er jo det, der sker. Jo lavere krav staten stiller til mobildækningen, desto flere penge kommer der ind i statskassen fra teleselskaberne. Det vil klæde staten fremover at øge dækningskravene for at sikre
bedre dækning på mobilområdet. Jeg ved godt, at så vil staten få færre
indtægter på licenserne, men det kan ikke være meningen, at mobilområdet skal være en malkemaskine til brug for alt andet,” siger han.
Siden 2001 har staten hentet indtægter på frekvensauktioner. Første gang,
da staten udstedte de fire 3G licenser, de såkaldte UMTS-licenser. Den-

Man deler auktionen op i godbidder, mellembidder og dårlige bidder. Så er det indlysende, at de ikke
får afsat de dårligste bidder. De skulle have taget det sure med det søde. Så ville vi have fået ordentlig
digital infrastruktur i hele Danmark. Teleselskaberne ville have betalt lidt mindre for licenserne mod at
dække bedre i de dårligste områder. Nu står vi i en situation, hvor staten har hentet over 2 mia. kr. ind i
indtægter og de dårligste områder i Danmark står uden dækning.
Martin Damm, Kalundborg.
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gang hentede staten 4 mia. kr. i indtægter, svarende til 1 mia. kr. for hver
licens. Siden har der været 11 større frekvensauktioner, så nu er beløbet
samlet set tæt på 10 mia. kr.

2,2 mia. kr.
Senest hentede statskassen 2,2 mia. kr. i maj måned på salg af frekvenser
til 700 MHz og 900 MHz frekvensbåndene. Men politikerne i det daværende folketing havde i virkeligheden sat næsen op efter mere. Der var to
store frekvensblokke på 2 x 20 MHz på 2300 MHz frekvensbåndet, som
slet ikke blev solgt. Her havde politikerne gjort regning uden vært.
”De frekvenser blev ikke solgt. Markedet ville ikke have dem. Der blev stillet krav om datahastigheder med download på 50 Mbit/s på yderligt placerede adresser. Der var også høje krav til upload hastigheder. Vi gik i dialog
med Energistyrelsen og bad dem om at være påpasselige med kravene.
Der var en masse teleselskaber, som var interesseret i de frekvenser. Men
politikerne fastholdt dækningskravene. Derfor endte teleselskaberne med
at melde pas til 2300 MHz frekvenserne. Det er rigtig dumt, fordi selskaberne ville gerne have udnyttet de frekvenser, men ikke på de udbudte
vilkår,” siger Jakob Willer, Teleindustrien.
Historien viser, ifølge Jakob Willer, at det bør give stof til eftertanke hos
politikerne.
”De burde have lyttet til de faglige input fra branchen, som vi tidligt i
forløbet gav dem. De burde have slækket på kravene. Problemet med den
del af auktionen er, at omkostningerne for teleselskaberne fulgte med,
da masterne skulle stå tæt i områder med få huse for at kunne give høje
hastigheder på den enkelte adresse. Det er en kæmpe bet for Energistyrelsen, at teleselskaberne ikke købte disse frekvenser. Men politikerne holdt
fast i kravene.”

”

Vi er i nærheden af 10 mia. kr. Det er vanvittig
mange penge, som teleselskaberne har indbetalt
til statskassen uden at pengene er kommet tilbage på området, f.eks. til forskning eller opbygning
af bedre digital dækning.
Jakob Willer, Teleindustrien.

Godbidder, mellembidder og dårlige bidder

FAKTA
Statens provenu på frekvensauktioner:
n 700, 900 og 2300 MHz-frekvensbåndene (2019) – 2,2 mia. kr.
n 1800 MHz-frekvensbåndet (2016) – 1 mia. kr.
n 800 MHz-frekvensbåndet (2012) – 740 mio. kr.
n 450-470 MHz-frekvensbåndet (2010) – 2,6 mio. kr.
n 410-430 MHz-frekvensbåndet (2010) – 0,6 mio. kr.
n 900 og 1800 MHz-auktion (2010) – 12 mio. kr.
n 2,5 GHz-frekvensbåndet (2010) – 1 mia. kr.
n 3410-3800 MHz-frekvensbåndet (FWA) (2007) – 117 mio. kr.
n 870 MHz-frekvensbåndet (2007) – 6 mio. kr.
n 450 MHz-frekvensbåndet (2006)
n 3G-frekvenserne (2005) (2,1 GHz) – 533 mio. kr.
n 3G-frekvenserne (2001) (2,1 GHz) – 4 mia. kr.
I alt 9,6 mia. kr.
Kilder: Energistyrelsen og Teleindustrien

”Hvis vi vil udvikle, effektivisere og modernisere samfundet, baserer kommunerne deres løsninger på, at folk har dækning. Kommunernes løsninger
kræver, at folk har dækning. Det er ligesom i gamle dage, hvor folk havde
ret til vand. I fremtiden skal vi sikre retten til internetadgang. Det bliver vi
nødt til at løse”.
Martin Damm mener, at staten snildt kunne bruge nogle af indtægterne fra frekvensauktionerne til at sikre de yderst beliggende ejendomme
ordentlig dækning.
‹‹‹

FAKTA
Der var to former for dækning i de seneste frekvensauktioner
i 700 MHz og 900 MHz – hvor op til 90 pct. skulle være (flade)
dækning 212 steder i landet på 19.000 adresser. De krav, der
var i frekvensauktionen, gav en form for dækning til adresser,
som ikke havde en god bredbåndsforbindelse
Den anden form for dækning var i 2300 MHz, hvor dækningen
skulle give hastigheder på 50 Mbit/s download og 5 Mbit/s
upload på den enkelte adresse. Det var disse krav, teleselskaberne afviste, idet ingen bød på den del af auktionen.

›››

Borgmester Martin Damm i Kalundborg Kommune er heller ikke imponeret
over den seneste frekvensauktion.
Martin Damm: ”Man deler auktionen op i godbidder, mellembidder og dårlige bidder. Så er det indlysende, at de ikke får afsat de dårligste bidder.
De skulle have taget det sure med det søde. Så ville vi have fået ordentlig
digital infrastruktur i hele Danmark. Teleselskaberne ville have betalt lidt
mindre for licenserne mod at dække bedre i de dårligste områder. Nu står
vi i en situation, hvor staten har hentet over 2 mia. kr. ind i indtægter og de
dårligste områder i Danmark står uden dækning.”
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Bredbåndpuljen har givet hurtigt
internet til 12.000 adresser
Bredbåndspuljen har sikret hurtigt internet til i alt 12.000 adresser. De har fået økonomisk støtte til fibernet fra Bredbåndspuljen. Bredbåndspuljen synger nu på sidste vers og udløber i år.

12.000 adresser i Danmark har fået tidssvarende internetforbindelser ved
at få medfinansiering fra Bredbåndspuljen. Det oplyser Energistyrelsen.
Der kommer nu en sidste runde for ansøgninger i efteråret 2019, hvor der
vil blive uddelt yderligere 100 mio. kr. Når Bredbåndspuljen udløber i år,
vil den blive evalueret på et senere tidspunkt.
Energistyrelsen oplyser, at der fortsat er 142.000 adresser på Bredbåndskortet, dvs. adresser, som har en internetforbindelse på maksimalt 10
Mbit/s ned og 2 Mbit/s op. Adresserne, som optræder på Bredbåndskortet, er berettigede til at kunne søge om penge fra Bredbåndspuljen til
hurtigere internet.
I 2018 og i år er der afsat 60 mio. kr. ekstra, så det samlede beløb til statslig støtte til etablering af bredbånd i landdistrikter, løber op i 320 mio. kr.

72 adresser i Ringkøbing-Skjern
I Ringkøbing Skjern Kommune ligger 72 af de ejendomme, der har opnået
økonomisk støtte gennem Bredbåndspuljen.
Leder af Digital udvikling og Kommunikation, Jesper Lemming, Ringkøbing-Skjern Kommune siger:
”For tre år siden havde vi godt 8000 adresser i kommunen, som kunne
søge om støtte fra Bredbåndspuljen. Sidste år i 2018 havde vi godt 4000
adresser og i år har vi lige over 2600 adresser. Så vi har haft en markant
udrulning i kommunen, der er drevet af markedet i de områder, hvor der
er en businesscase. De sidste adresser, som vi står tilbage med, er der
dog ikke meget, som tyder på, vil blive dækket af markedet. I 2018 fik vi
støtte fra Bredbåndspuljen til 72 adresser. Det svarer til under tre procent
af de adresser, vi har tilbage, men alle bække små gælder i kampen for at
få dækket alle ind,” siger Jesper Lemming.

Ikke en krone fra Bredbåndspuljen
Kalundborg Kommune, som også er en landkommune, har slet ikke opnået økonomisk støtte fra Bredbåndspuljen.
Borgmester Martin Damm, (V), Kalundborg Kommune og næstformand i
KL: ”Vi har ikke fået en eneste krone i støtte fra Bredbåndspuljen på trods
af, at vi har mange adresser med på Bredbåndskortet. Vi har nu etableret
et samarbejde med Fibia om at rulle fiber ud i landdistrikterne, og det er
vi godt tilfredse med. Det er det bedste, der er sket med hensyn til udbygning af digital infrastruktur i Kalundborg Kommune – i meget lang tid”.
Bredbåndspuljen, der blev vedtaget i 2016 af den daværende regering,
havde oprindeligt afsat i alt 200 mio. kr. i statslig støtte over fire år. Men
de ansøgte beløb fra ansøgerfeltet oversteg klart de beløb, som politikerne havde afsat i puljen. Derfor har der også undervejs lydt kritik af
størrelsen af Bredbåndspuljen, sammenlignet med de problemer, den var
sat til at skulle løse. Den var underdimensioneret, lød kritikken. Bredbåndspuljen var et bredt, politisk forlig, som skulle hjælpe landdistrikter
og tyndt befolkede områder, hvor det er for dyrt at grave kabler ned over
store afstande til ganske få husstande, som ikke kunne få hurtige internetforbindelser på markedsvilkår.

Nye problemer frem i lyset
Selv om Bredbåndspuljen har været en positiv oplevelse for de 12.000
ejendomme, der har opnået økonomisk støtte, har den også trukket nye
problemer frem i lyset. De ejendomme, som ikke har opnået støtte fra
Bredbåndspuljen, men som ligger i nærheden af de bredbåndsstøttede
ejendomme, er nu endnu sværere at nå.

Fortsættes på side 28 ›››
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LUK OP FOR INTELLIGENT
INFRASTRUKTUR I
DATACENTRENE MED HPE
Med HPE på SKI 50.03 kan du få konsolideret fundamentet
for fremtidig udvikling, og høste alle digitaliseringsgevinster med bl.a. AI i datacenteret.

INFOSIGHT FRA HPE – PRÆDIKTIV
ANALYSEMOTOR MED AI
Fixer selv op til 90% Level 1 og 2
support – inden problemerne opstår

Klik dig ind på www.hpedanmark.dk/5003 og læs om de
tilgængelige teknologier. Du kan også booke et møde med
ATEA eller en TRY IT demo og komme dybere ned i effektiviseringsmuligheder med produktfamilierne fra HPE.

KEEP IT SIMPLE. TRY NIMBLE.
Vi garanterer pladsbesparelser på
90% takket være den smarte serverinfrastruktur, der sorterer og holder din
data sikker.

ATEA:
Keld Hansen
Tlf.: 30781869 – Keld.Hansen@atea.dk – www.atea.dk

SIMPLIVITY – DATACENTER PÅ DÅSE
Alt i én box – kickstart en ny
organisation eller sæt eksisterende
infrastruktur i højt gear

HPE :
Tom Knudsen - Account Manager
Tlf.: +45 78 76 25 08 – tom.knudsen@hpe.com – www.hpe.dk
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TEMA
Direktør Jakob Willer, Teleindustrien:
”Bredbåndspuljen har ikke løst problemet for de yderst beliggende
ejendomme. Puljen har ikke været målrettet dem. Bredbåndspuljen har
dækket dem, der har kunnet samle point nok ved at flere ejendomme
er gået sammen i projekter. I virkeligheden har man givet statsstøtte til
dem, der har været tættest på at kunne få hurtige internetforbindelser på
markedsvilkår uden at kunne få det. Det efterlader de dårligst placerede
ejendomme i et hul. De står stadig uden muligheder. Det positive er, at vi
nu er enige om at ville løse det problem”.
Jesper Lemming: ”De 72 adresser, som har opnået støtte fra Bredbåndspuljen, løser ikke alle problemer for Ringkøbing-Skjern. Bredbåndspuljen
er ikke et redskab, der kan stå alene, som den er nu. Vi har et digitalt

samfund, og vi har nogle ejendomme placeret på adresser, som der ikke
umiddelbart findes digitale løsninger for. De ejendomme er vi nødt til at
hjælpe, fordi digitaliseringen omfatter alle. Det skal løses i et samarbejde
mellem kommuner, markedet og nogle nye modeller for det,” siger Jesper
Lemming.
Han sidder i arbejdsgruppen ”udbudsproces”, som er en af de fem arbejdsgrupper, der blev nedsat af den tidligere regering, og som arbejder
på at udtænke nogle modeller for tildelingskriterier om, hvordan man kan
løse de problemer for de yderst placerede ejendomme.
‹‹‹

Teleanalytiker Michael Jensen, Netplan:

”Det er de sidste,
der er de sværeste”
Selv om der er rulles fiber ud til internetforbindelser mange steder i landet, mangler vi stadig at nå ud til de yderst
placerede ejendomme. Teleanalytiker Michael Jensen, Netplan, siger: ”Det er de sidste, der er de sværeste at nå”. Han
vurderer, at der fortsat er mellem seks og syv pct. af ejendommene i Danmark, der ikke har en tidssvarende bredbåndsforbindelse og som også har svært ved at få det.
Når teleanalytiker Michael Jensen, Netplan, bliver hyret ind som ekstern
rådgiver for en kommune, starter han med at kortlægge, hvor mange
adresser i den pågældende kommune, der ikke har en ordentlig bredbåndsforbindelse.
Ifølge Energistyrelsen er der stadig 142.000 ejendomme i Danmark, der
er med på Bredbåndskortet. Dvs. ejendomme, som maksimalt kan få en
internetforbindelse på 10 Mbit/s ned og 2 Mbit/s op.
I Bredbåndsplanen fra 2013 hed det, at alle danskere skulle have adgang
til 100 Mbit/s ned og 30 Mbit/s op senest i 2020. Så det har lange udsigter
for de 142.000 ejendomme at få de hastigheder.
”100 Mbit/s ned og 30 Mbit/s op er ikke en gang en ekstraordinær hurtig
internetforbindelse i dag. Det ambitiøse i Bredbåndsplanen fra 2013 var
ordet alle. Vi har dog stadig 142.000 ejendomme placeret i Bredbåndspuljen, og selv om der rulles fiber ud på fuld kraft i både byer og landdistrikter, er det stadig svært at nå ud til alle. Det er de sidste, der er de

”

De sidste seks-syv pct. af ejendommene vi
slås med, er de sværeste at nå. Men vi skal
også erkende, at udbredelsen af fiberløsninger og hurtige internetforbindelser, der er
kommet til i de senere år, sender Danmarks
digitale infrastruktur op i verdenseliten
Michael Jensen Netplan
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sværeste at nå. Det nye er, at de forskellige interessenter – kommuner,
teleselskaber og energiselskaber for første gang er enige om, at det er et
problem, der skal løses, fordi markedet ikke kommer derud af sig selv,”
siger Michael Jensen.

Hurtigere internet
Når hurtigt internet er et ”must-have” i dag, skyldes det hele digitaliseringen af samfundet.
”Mængden af digitale selvbetjeningsløsninger stiger eksponentielt. Vi er
nået langt med at brede teknologierne ud på markedsvilkår. Men vi må
også sige, det er energiselskaberne, der har trukket det store læs i den
sammenhæng. De sidste seks-syv pct. af ejendommene vi slås med, er de
sværeste at nå. Men vi skal også erkende, at udbredelsen af fiberløsninger
og hurtige internetforbindelser, der er kommet til i de senere år, sender
Danmarks digitale infrastruktur op i verdenseliten,” siger Michael Jensen.
Som nævnt er både fiberudrulning fra energi- og teleselskaber og
internetadgang gennem kabel-tv-anlæg med til at sætte farten op for
internetforbindelserne og derved få færre adresser på Bredbåndskortet.
Der er således tale om et markant skifte på markedet for kabelbaseret
internet. Teleselskabet TDC har i rigtig mange år siddet tungt på markedet
for internetadgang og tv-pakker ved at levere begge dele gennem telefonnettet og gennem fællesantenneanlæg.
Men i de senere år er det de forbrugerejede energiselskaber, der har trukket det store læs ved at rulle fiber ud i landdistrikter. Det har Kit-Magasinet
skrevet om flere gange. Senest med Fibia på Sjælland og Nrgi i Østjylland,
der tilsammen investerer 3,4 mia. kr. i udrulning af fibernet frem mod 2023
i tyndt befolkede områder og i byer.
”Der er sket et paradigmeskifte i den danske befolkning de seneste
to-tre år. Danskerne er blevet langt mere bevidste om forskellene på de
teknologier, der giver adgang til internettet. De ved godt, hvis de skal have
internetadgang fra telefonstikket, så er der tale om det dårligste produkt
på markedet. Danskerne vil rigtig gerne have fiberforbindelser,” siger
Michael Jensen.

Kobber på tilbagetog – fiber går frem
Og telestatistikkerne fra Energistyrelsen taler deres eget tydelige sprog.
Kobberforbindelser (internet via telefonstikket red.) er det seneste år faldet med 10 pct. fra 963.000 abonnenter i andet halvår af 2017 til 863.000
abonnenter i andet halvår af 2018. De er faldet med 100.000 på et år.
Omvendt stiger antallet af fiberforbindelser. De er tilsvarende steget fra
564.000 til 640.000 i løbet af et år. Det svarer til 76.000 flere fiberkunder
på et år. Internetadgang via kabel-tv net er ligeledes steget med 35.000
abonnenter i samme periode.
Energiselskaberne leverer fibernet selv på yderligt placerede ejendomme.
Og virksomheden Nordlys, som er en fusion mellem SE Energi og Eniig, vil
nu brede fibernet ud i Vest- og Nordjylland.

Tæt på målsætning
Den eksisterende bredbåndsmålsætning er, at alle borgere og virksomheder i 2020 skal have adgang til 100 Mbit/s ned og 30 Mbit/s op. Det er
vurderingen i branchen, at vi kommer ret tæt på at realisere denne målsætning med den udbygning af nettene og teknologierne, som selskaberne er i gang med.
Men det er også vurderingen, at der stadig vil findes områder og borgere,
som ikke på markedsvilkår vil få tilbudt disse hastigheder. Det vil givetvis
give anledning til en politisk drøftelse af mulighederne for at nå helt i mål
med målsætningen, og det vil også give anledning til at drøfte, om der skal
laves nye målsætninger på området, der indebærer nogle endnu højere
hastigheder ude i fremtiden – eksempelvis at sikre gigabit hastigheder til
alle borgere.
”Der er stadig rigtig mange adresser, der formentlig ikke får en ordentlig
internetforbindelse på kommerciel vis. Når vi kortlægger bredbåndsforbindelser i kommuner, plejer vi også at kigge på mobildækningen. Hvis du bor
på en ejendom, hvor du ikke kan få en ordentlig internetforbindelse

›››

Netplan konkurs

En af de mest kendte rådgivningsvirksomheder inden for tele,
Netplan, er begæret konkurs ved udgangen af juli. Virksomheden
har i 25 år haft et godt navn, men nu er det slut. Virksomheden har
mistet omsætning og medarbejdere i de senere år, og er endt med
et millionunderskud i sit seneste regnskab og en negativ egenkapital. Stifteren og hovedaktionæren Torben Rune går nu solo og
henviser på sin hjemmeside, at kommende kunder kan henvende
sig på firmaet Teleanalyse.
Fremover leveres telespecialist-rådgivning af Teleanalyse, som drives af Netplans oprindelige stifter Torben Rune, i samarbejde med
en stribe af landets dygtigste specialister inden for teleområdet,
hedder det på Torben Runes hjemmeside.
Netplan blev grundlagt i 1994 af teleanalytiker Torben Rune, og
firmaet blev i årene 2000, 2007, 2008 og 2009 kåret som gazellevirksomhed i Dagbladet Børsen.

via kabel på markedsvilkår, så kigger vi på, om det er muligt at få en alternativ internetforbindelse gennem mobilnettet. I Danmark er vi begyndt
at kortlægge kapaciteten i mobilnettet. Det er rigtig interessant, da vi så
kan beregne, hvor hurtig en dataforbindelse det er muligt at få gennem
mobilnettet. Der er enkelte kommuner, som er så langt bagud på både
fastnet og mobil, at jeg har rigtig svært ved at se, hvordan de kommuner
overhovedet kan indhente det efterslæb.”
Michael Jensen nævner Langelands Kommune, som en af de kommuner,
der får meget svært ved at indhente det efterslæb. Betydningen for Langeland vil være stort. Der har været en række mindre udbydere med fast/
trådløst. Men borgere på Langeland har søgt Bredbåndspuljen i de samme
områder, og det har betydet, at de mindre udbydere har trukket stikket.
”Det runger hult, når staten har fået så mange milliarder i statskassen ved
frekvensauktioner og så overlade de ejendomme, der er yderligt placeret,
til markedsvilkår. Men det er svært at få penge fra frekvensauktioner bragt
tilbage til telebranchen, så de kan bruges til at hjælpe de dårligst placerede ejendomme,” siger Michael Jensen.
‹‹‹
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Danmarks digitale
infrastruktur topper i EU
Danmarks digitale infrastruktur topper i EU-Kommissionens nyeste
opgørelse inden for «Connectivity».
EU-Kommissionens nylige rapport om den digitale
infrastruktur i 28 europæiske lande er godt nyt for
Danmark. Inden for området «connectivity» - altså
udbredelse, efterspørgsel, tilgængelighed og priser på
tværs af de forskellige teleinfrastrukturer, som fastnet, mobilnet og bredbånd via fiber, ligger Danmark
samlet set på en førsteplads i EU-undersøgelsen.
En anden kortlægning om fibernet i landdistrikter,
sender Danmark op på andenpladsen. To ret markante resultater inden for ”digital infrastruktur”.
Inden for “connectivity” har Danmark fået den højeste score, fulgt af Luxembourg, Holland, Sverige og
Finland. Grækenland, Kroatien og Litauen har den
dårligste ”connectivity” inden for digital infrastruktur
i Digital Economy and Society Index Report 2019.
(DESI).
Danmark blev i 2018 kåret af FN, som den bedste nation i verden inden for offentlig digitalisering. Denne
nye undersøgelse fra EU sætter nu en tyk streg under
inden for digital infrastruktur. Digitaliseringen af samfundet vil nemlig ikke være meget bevendt uden en
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tilsvarende sammenhæng i den underliggende digital
infrastruktur.
EU’s nye «connectivity» Index kigger på flere forhold
om digital infrastruktur, da det både måler på efterspørgsel blandt kunderne og tilgængelighed og forsyning fra selskaber på fast og mobilt bredbånd.
Inden for fast bredbånd handler indexet om tilgængelighed samt adgang til hurtige internetforbindelser
på minimum 30 Mbit/s og ultrahurtige forbindelser på
mindst 100 Mbit/s og har desuden undersøgt priserne, hvad det koster for forbrugere og virksomheder at
få disse forbindelser etableret.
Mobilt bredbånd handler om tilgængeligheden af 4G,
adgangen til mobilt bredbånd og en ny indikator, som
handler om samfundets parathed til 5G. Alle disse
faktorer indgår i «connectivity»w rapporten og placerer Danmark på en samlet førsteplads.
En digital tilslutning til internet betragtes som en
social ret i EU.
‹‹‹

Nummer to i EU med
fibernet i landdistrikter
Energiselskabernes store investeringer i fibernet sender Danmark op på en andenplads i EU’s årlige index. I Danmark har 60
pct. af alle ejendomme i landdistrikter mulighed for at koble sig på fibernet. Kun Letland ligger højere. Vores nordiske naboer,
Sverige og Norge, når akkurat en dækning på over 30 pct., mens store lande som Frankrig, Tyskland, Italien og Storbritannien
halser langt bagefter – alle med en dækning under 10 pct.
Cirka halvdelen af alle investeringer i fastnet i Danmark – svarende til over
2 mia. kr. – stammer fra 15 forbrugerejede energiselskaber.
”Energiselskabernes investeringer kommer i både byområder og landdistrikter. De forbrugerejede energiselskaber har taget ansvar for at brede
en fremtidssikker digital infrastruktur ud i landdistrikterne. Det er et stort
og vigtigt samfundsansvar, selskaberne har påtaget sig, og det har stået
på i mere end et årti og gavnet både bosætning og erhvervsvilkår rundt om
i landet”, siger Thomas Woldiderich, Dansk Energi.
”Investeringer i fibernet er langsigtede og sker som regel på baggrund af
en 20-30 års investeringshorisont. Det er klart, at det er dyrt at investere i
fibernet i landdistrikter, og der vil en kortsigtet business case være skakmat. Men energiselskaberne har påtaget sig ansvaret med et forbrugerejet
bagland i ryggen. Det har ikke altid været lige nemt. Eksempelvis brugte
TDC mange år – under skiftende ejerskaber – på at forsøge at tale behovet
for bedre bredbånd ned. Meldingen var ligefrem, at der ikke var behov for
fiberforbindelser i Danmark. Men nu har piben fået en anden lyd. Nu er de

langt om længe også hoppet med på vognen efter at have fået nye ejere,
som tænker langsigtet,” siger Thomas Woldiderich.
Fiberforbindelser kan ligge i jorden op til 50 år eller mere. Derfor passer
den kortsigtede tankegang inden for investeringer ikke med fiberforbindelsernes langsigtede værdiskabelse. Thomas Woldiderich vurderer, at
det tager mellem 20 og 30 år at tjene investeringerne hjem.
”Når energiselskaberne har påtaget sig ansvaret med at brede fibernet
ud i landdistrikter, er det også en forklaring på, hvorfor Danmark ligger så
godt til i EU-kommissionens undersøgelse. Læsø har 100 pct. dækning
med fibernet. Samsø er tæt på at være i mål. Mandø har fået en pris af
EU-kommissionen for dette. Men der er også den pointe, at vi med den
fintmaskede digitale infrastruktur står bedre, når 5G skal rulles ud. 2/3 af
alle omkostninger ved 5G er etablering af et fintmasket fibernet. Og hvem
har gravet et tætvævet fibernet ned i Danmark? Det har de forbrugerejede
energiselskaber,” siger Thomas Woldiderich.
Fortsættes på næste side ›››

”

Energiselskaberne har påtaget sig
ansvaret med at brede fibernet ud i
landdistrikter, er det også en forklaring på, hvorfor Danmark ligger så
godt til i EU-kommissionens undersøgelse.
Thomas Woldiderich, Dansk Energi.
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Der er også fibernet på Ærø, Omø, Aarø, Askø, Lilleø, Thyrø, Sejerø, Jegindø, Fur, Fejø, Orø, Agersø, Fanø, Femø, Enø.
De 2 mia. kr. som energiselskaberne år efter år har øget dækningen i landdistrikterne med, bliver der nu sat turbo på. Udbredelsen vil fortsætte med
at stige de kommende år og mere end 50.000 nye husstande og virksomheder vil kobles på årligt. Senest er der blevet sat rekord med over 70.000
nye brugere af fibernet i Danmark på blot ét år.
”Det er med til at sikre et Danmark i digital balance,” siger Thomas Woldiderich.

FAKTA

20 mia. kr. siden 2005
Ifølge Dansk Energi har energiselskaberne samlet set
investeret 20 mia. kr. i digital infrastruktur siden 2005.

›››

Investeringerne fordeler sig på følgende måde.
Region Nordjylland: Mere end 1,5 milliard kr.
Region Midtjylland: Mere end 5 milliarder kr.
Region Syddanmark: Mere end 8 milliarder kr.
Region Sjælland: Mere end 5 milliarder kr.

142.000 adresser i Bredbåndspuljen
Når der bliver sagt, at der er 142.000 adresser i Bredbåndspuljen, som ikke
har en tidssvarende bredbåndsforbindelse, tænker de fleste på landdistrikterne og Udkantsdanmark.
Thomas Woldiderich: ”Det er ikke korrekt. Der er mange tusinde adresser
i Københavnsområdet med dårlige bredbåndsforbindelser. Prøv at spørge
borgerne i Nordsjælland, hvor god deres bredbåndsforbindelse er”.
”Vi har en forhåbning om, at nogle af de investeringer, TDC fremover vil
lægge på Sjælland, også bliver investeret i Region Hovedstaden. Hvis ikke,
så bliver hovedstaden det digitale
uland i Danmark. Det er den omvendte verden, når Læsø og en lang række
andre småøer har bedre bredbåndsforbindelser end Gentofte eller København. Så når vi snakker om dårlige bredbåndsforbindelser, er det klart,
at der fortsat er mange adresser i landdistrikterne. Men der ligger også
tusindvis af adresser med dårlige bredbåndsforbindelser i København og
hovedstadsregionen,” Thomas Woldiderich.
Thomas Woldiderich mener, at markedet må kunne levere hurtige bredbåndsforbindelser i byområderne.
”Vi har i hvert fald spillet fallit med den markedsbaserede udrulning af
bredbånd, hvis det ender med, at der skal statsstøtte til at få bredbånd ud
i byområder.”
‹‹‹

Det er fiberen der rykker
I løbet af 2019 forventer Fibia at kunne tilbyde 60.000 husstande en ny fibernetforbindelse som
erstatning for den eksisterende forbindelse, der ikke kan levere samme hastighed og stabilitet.
Sådan lyder det fra Fibias administrerende direktør Casper Holst-Christensen.
Firmaet har netop rundet 150.000 kunder. Og kapaciteten for udbredelsen af fiberforbindelser er spændt til bristepunktet.
I Energistyrelsens nyeste statistik:
2. halvår 17

1. halvår 18

2. halvår 18

vækst

xDSL-bredbåndsabonnementer (1.000)

963

911

863

-10,3 pct.

Fiberbredbåndsabonnementer (1.000)

564

602

640

13,6 pct.

Bredbånd via kabelmodem (1.000)

796

821

831

4,3 pct.

Kilde: Energistyrelsen

I begyndelsen af juni indgik EU-Kommissionen, EU’s Ministerråd og
Europa-Parlamentet en politisk aftale om en ny teleregulering i EU.
Den nye regulering reviderer de fire centrale direktiver på teleområdet og samler dem
i ét nyt teledirektiv (Telecoms Code).
Det nye teledirektiv skal understøtte
udbredelsen af højhastighedsbredbånd
i hele EU – med særlig fokus på fibernet
og kommende 5G-mobilnetværk. Målet er
at fremme EU’s vision om et europæisk
gigabit samfund i 2025.
Blandt de vigtigste elementer i det nye
teledirektiv er:
n Øget incitament til investeringer i ny
teleinfrastruktur (fiber, 5G)
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n Større fokus på fremme af infrastruktur-baseret konkurrence
n Mulighed for lempet regulering i forbindelse med aftaler om saminvesteringer og
”wholesale-only”
n Regulatorisk beskyttelse af nyanlagt
fibernet og kommercielt åbne net
n Øget fokus på at fjerne den digitale kløft
mellem by og land
Dansk Energi har løbende været aktive i
forbindelse med forhandlingerne om et nyt
teledirektiv. Dialogen med EU’s institutio-

›››

Ny teleregulering i EU

ner er blandt andet sket gennem European
Local Fibre Alliance (ELFA), som repræsenterer lokale/regionale fiberoperatører
i Tyskland, Frankrig, England, Sverige,
Østrig, Holland og Danmark.
Den politiske aftale skal nu formelt godkendes af Europa-Parlamentet og EU’s
Ministerråd, hvilket sker senere på året.
Medlemsstaterne vil derefter have 24
måneder til at implementere direktivets
bestemmelser i national lovgivning. De nye
regler forventes derfor først at træde i kraft
ved udgangen af 2020.
‹‹‹

Mød eksperterne på
Vi er på Stand B19
Odense Congress Center
3. oktober 2019

Er drift og outsourcing
af IT på din agenda?

Gevinstrealisering i danske
kommuner!

Få en snak om mulighederne i markedet,

Få de helt dugfriske resultater fra

om outsourcing ved brug af SKI 02.22

Peaks netop gennemførte

eller om hvad der er på din agenda.

interviewrunde blandt kommunerne.

Management konsulent

Management konsulent

Erik Pedersen er klar til dialog.

Kaare Pedersen er klar til dialog.

Peak Consulting Group | Lyngbyvej 2, 2100 Kbh Ø | Tel: 35262880 | peakconsulting.dk | info@peakconsulting.dk
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n DIGITAL INFRASTRUKTUR

Ny taskforce
i Region Sjælland
skal sikre digital
infrastruktur
Region Sjælland har den dårligste internetdækning i landet. En rapport, som Netplan har lavet i foråret 2019 viser, at 84 pct. af
husstandene kan få adgang til 100 Mbit/s ned og 30 Mbit/s op. Landsgennemsnittet er på 91 pct., så Region Sjælland har en
del at indhente.
Region Sjælland var tidligt ude, da de i 2016 oprettede Digitalt Aktionsforum, som havde til formål at lave fælles retningslinjer for at opsætte
master og grave kabler ned. Desuden igangsatte de en taskforce for at få
penge ud af Bredbåndspuljen. I denne 2019-udgave af den digitale taskforce er formålet at de sjællandske kommuner samarbejder med regionen
om ”at sikre ordentlig digital infrastruktur i hele regionen”.
”Samarbejdet om digital infrastruktur er enormt vigtigt for Region
Sjælland, fordi vi med en god margen er den region, der har dårligst
internet-dækning i hele landet,” siger David Meinke, Region Sjælland.
Kommunerne i KKR Sjælland havde i juni 2019 inviteret regionsrådsformand Heino Knudsen, (S),
direktør i Teleindustrien, Jakob Willer og branchechef for telepolitik i
Dansk Energi, Thomas Woldiderich til en drøftelse af samarbejdet om
udrulning af digital infrastruktur.
”Vi arbejder hver dag for at tiltrække og fastholde borgere og virksomheder til vores kommuner. Og for at skabe vækst og arbejdspladser”, siger
formand for KKR Sjælland, Niels Hörup, (V), borgmester i Solrød
Kommune.
”Hvis vi fortsat skal udvikle os, skal vi have adgang til hurtige internetforbindelser. Det kan vi kun lykkes med, hvis vi rykker endnu tættere
sammen i det gode samarbejde, vi har mellem kommuner, region
og leverandørerne fra teleindustrien og forsyningsselskaberne”.
Såvel KKR Sjælland som Teleindustrien, og Dansk Energi bakker op om
den Digitale Taskforce.
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På linje med el og vand og varme
Region Sjælland har siden 2016 haft fokus på at sikre ordentlig digital
infrastruktur for alle borgere og virksomheder. Som samfundet udvikler
sig, er behovet for ordentligt bredbånd og en stabil mobilforbindelse i
en husstand ved at være på linje med el, vand og varme. Regionen har
bevilget nogle penge mod at kommunerne bruger noget tid på at hjælpe
borgere og virksomheder med gode råd.
”Det skal selvfølgelig være muligt at bo i en region som Region Sjælland
med mange landområder uden at være afkoblet det digitale samfund. Det
er min vurdering, at vi i landdistrikterne kan få særlig gavn af en stærk
digital infrastruktur. Det giver mulighed for anvendelse af telemedicinske
løsninger for borgerne, så de nogle gange kan slippe for at skulle tage på
hospitalet. Ligeledes tror vi på, at nye teknologier som førerløse busser
kan tages i anvendelse inden for en overskuelig periode. Det kræver ligeledes en stærk og stabil digital infrastruktur,” siger David Meinke
Det bliver projektleder Niels Kjærgaard, Guldborgsund Kommune, der driver den nye digitale taskforce. Han er bredbåndskonsulent i Guldborgsund
Kommune, og er en stor del af hemmeligheden bag, at Guldborgsund i dag
har en rigtig god bredbåndsdækning.
‹‹‹

”

Samarbejdet om digital infrastruktur er
enormt vigtigt for Region Sjælland, fordi vi
med en god margen er den region, der har
dårligst internet-dækning i hele landet.
David Meinke, Region Sjælland.

2.

›››

›››

1.

3.

›››

Tre spor

Den Digitale Taskforce skal understøtte kommunernes implementering af fælles retningslinjer for digital infrastruktur.

Den Digitale Taskforce skal inspirere deltagende kommuner omkring
vejledning af borgere/lokale ildsjæle
om mulighederne for bedre digital
infrastruktur.

Den Digitale Taskforce skal vedligeholde dialogen med branchen og
relevante aktører inden for mobil- og
teleindustrien.

n Sikre kommunal opbakning, forankring og ejerskab til udrulning af Sjællands digitale infrastruktur.

n Understøtte, vejlede og samle borgere og lokale ildsjæle ift. henvendelser til bredbåndsleverandører

n Styrke gennemsigtighed og koordination på tværs af kommunens relevante
afdelinger/forvaltninger.

n Rådgive borgere, der efterspørger hurtigt bredbånd eller et bedre
mobilsignal

n Opretholde en struktureret dialog
med branchen og relevante aktører
omkring udvikling og muligheder i
udrulningen af Sjællands digitale
infrastruktur. Fx i regi af Digitalt AktionsForum.

n Udpege og evt. kompetenceudvikle
kommunale bredbåndskonsulenter, der
har det daglige ansvar og kan fungere
som ”one-point-of-entry” for telebranche, virksomheder og borgere.

n I samarbejde med de deltagende
kommuner udvikle modeller for lokalt
forankrede bredbåndsinitiativer – herunder involvering af lokale ildsjæle.

n Invitere branchen og relevante
aktører til at deltage ved netværksog borgerarrangementer som led i
udrulningen af Sjællands digitale
infrastruktur.

n Synliggøre de kommunale bredbåndskonsulenter internt i kommunen og
blandt eksterne interessenter.
n Samarbejde med Digitalt AktionsForum og varetage Sjællands mobil- og
bredbåndsinteresser over for branche,
stat og på nationalpolitisk niveau.
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Nye ejere i TDC investerer
milliarder i fiberudrulning
TDC’s nye ejere investerer massivt i fiberudrulning i byerne. Alene i 2019 forventer selskabet at investere
op til 1 mia. kr., hvoraf størstedelen er til fiberudrulning.
TDC begyndte deres udrulning af fiber ind på matrikler til borgere og
virksomheder i november 2018. Indtil nu har cirka 22.000 adresser fået
adgang til fiber, heraf ligger halvdelen af adresserne i hovedstadsområdet. Det er på Amager, Hvidovre, Valby, Vanløse, Husum, Kvistgård og
Gentofte. Derudover er der igangværende fiberprojekter i Slagelse, Næstved, Roskilde, Gevninge, Aarhus og Odense. TDC forventer at investere op
til 1 mia. kr. i år, hvoraf størstedelen er til fiberudrulning.
Da TDC i 2018 år blev opkøbt af et konsortium, der består af pensionskasserne ATP, PFA og PKA samt den australske investeringsbank Macquire,
blev det samtidig et skifte i strategien til fordel for øget fokus på digital
infrastruktur. TDC’s ambition er bl.a. at investere massivt i udbygningen
af fibernetværket og være ledende i udrulningen af 5G-teknologi.
Koncerndirektør Jens Aaløse, TDC Group: ”Vi kommer til at rulle fiber ud i
adskillige år, og vi har en ambition om at kunne tilbyde fiber til op mod en
million husstande og virksomheder i midten af næste årti. Fiberudrulning
er således et centralt element i den strategi, som TDC’s nye ejere lagde
frem i forbindelse med overtagelsen sidste år. Alene i år forventer vi at øge
vores investeringsniveau med op til 1 mia. kr., og størstedelen af dette løft
ventes at være relateret til fiberudrulning.”
Jens Aaløse henviser til, at fremtidens digitale infrastruktur inden for
kablet bredbånd bliver fiber.
«Vi ser hvert år store stigninger i dataforbruget i Danmark, og flere og
flere danskere efterspørger aktivt forbindelser med hastigheder, som vi
flere steder ikke kan tilbyde på den eksisterende infrastruktur. Derfor er vi
begyndt at etablere fibernet på eget initiativ – for at vi også fremover kan
levere de forbindelser, som kunderne efterspørger.”

Lavere priser
Udover at TDC investerer massivt i fiberudrulning, sker det også til noget
lavere priser. Priser, der ligger langt under de udgifter, teleselskabet har
ved at etablere fiberforbindelserne.

Jens Aaløse: ”Der er store fordele ved at etablere fiber i et lokalområde på
én gang. Derfor har vi med vores nystartede fiberudrulning valgt at udpege
områder, hvor vi så tilbyder gratis fibertilslutning til alle husstande og virksomheder. På den måde fjerner vi etableringsprisen som barriere og får
tilsluttet så mange som muligt, og det giver os mulighed for at etablere så
omkostningseffektivt som muligt. Forretningen for TDC som netværksejer
kommer, når tilslutningen bliver aktiveret, ved at beboerne eller virksomhederne køber et bredbånds- eller tv-abonnement, hvor vi så får en del af
betalingen fra udbyderen, mod at de kan benytte TDC’s infrastruktur.”

Samarbejde med kommuner
Der er flere kommunale it-chefer, der klager over manglende samarbejde
ved gravearbejder. Kritikken retter sig både mod teleselskaber og energiselskaber, da de ikke koordinerer det godt nok. Omvendt får kommuner
kritik af teleselskaber og energiselskaber for ikke at være fleksible nok
ved ansøgninger om gravearbejde.
”TDC oplever, at kommunerne er meget opmærksomme på vigtigheden
af, at den digitale infrastruktur løbende bliver udbygget og opgraderet, så
der også fremover er mulighed for at skabe de forbindelser, som borgere
og virksomheder efterspørger. Vi er i dialog med de enkelte kommuner
både før, under og efter konkrete graveprojekter, men også løbende for at
sikre et godt samarbejde”.
”Hvis kommunerne vil tiltrække endnu flere investeringer i digital infrastruktur, kan de dog med fordel sikre hurtig og ubureaukratisk sagsbehandling, når det gælder gravetilladelser. Det gælder f.eks., at graveaktørerne kan få udstedt et væsentligt antal gravetilladelser – gerne som
større områder i bydele - så man kan få et ordentligt flow i gravearbejdet.
Kommunerne og teleoperatørerne har netop et fælles ønske om at bruge
ressourcerne på fiberkabler i stedet for på administration”.
”Vi oplever, at dialogen med kommunerne er helt central for, at projekterne kan udføres bedst muligt for begge parter, samt for at sikre, at
gravearbejdet udføres med mindst muligt gene for borgerne i det berørte
område”.
”Når det kommer til koordinering med andre graveprojekter, tilbyder TDC
altid samgravning, og vi ser gerne, at det benyttes, når det er muligt, da
det er til gavn for alle parter. På samme måde ønsker vi også at samgrave,
hvis en anden entreprenør tilbyder det i et område, hvor vi selv planlægger
at grave, da graveomkostningerne er den største udskrivning i forbindelse
med etablering af fibernet,” siger Jens Aaløse.
‹‹‹

”

Vi kommer til at rulle fiber ud i adskillige år, og
vi har en ambition om at kunne tilbyde fiber til
op mod en million husstande og virksomheder i
midten af næste årti.
Jens Aaløse, TDC Group
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D I GM.D K
Få ny viden og oplev
nye teknologier og
digitale løsninger
i funktion

KOMMUNALE
SHOWCASES
Oplev hvordan andre kommuner har anvendt ny teknologi til at lave spring i velfærdsudviklingen

NYE
TEKNOLOGIER
Nye startup virksomheder og
etablerede leverandører vil
gerne møde dig til dialog om
smartcity, iot, velfærdssystemer, cloud computing, droner mm.

3 . O K TOBE R 2019

UDNYTTER VI
DE DIGITALE
MULIGHEDER
GODT NOK?

FAGLIGE
OPLÆG
Hør hvilken betydning økonomiaftalen’20 har for kommunale investering i it- og digitaliseringsprojekter samt om KL /
KOMBIT nye strategiudspil

Billetpris: 900
Køb din billet i dag på digm.dk til
danmarks største digitaliseringsmesse
og få indblik i hvordan i kan anvende
nye teknologier på dit fagområde
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Kommuner og Region
Hovedstaden opretter
Vidensforum om fremtidens
mobil- og bredbåndsinfrastruktur
Kommunerne i Region Hovedstaden spiller en central rolle i at skabe en fremtidssikret digital infrastruktur. Et nyt initiativ – Vidensforum for tidssvarende, digital infrastruktur – sætter fokus på, hvordan kommunerne kan bidrage til den fælles dagsorden.
Det nyoprettede Vidensforum, der består af Region Hovedstaden og
som sammen med en række kommuner i regionen, lægger ud med en
konference om fremtidens mobil- og bredbånd i Region Hovedstaden på
Ballerup Rådhus d. 26. september.

En fælles dagsorden
Fem kommuner har i samarbejde med Region Hovedstaden søsat projektet Vidensforum for tidssvarende, digital infrastruktur. Formålet med
projektet er at styrke kommunernes viden om muligheder og indsatser
i forbindelse med udviklingen af den digitale infrastruktur lokalt. En
indsats, der ifølge projektleder Nanna Andersen Milthers, Ballerup Kommune, er helt essentiel: ”Vi er rykket ind i den digitale tidsalder, og den
digitale infrastruktur er et fuldstændigt grundlæggende vilkår for at skabe
vækst og udvikling i kommunerne i Region Hovedstaden. I dag er det lige
så naturligt at spørge, om der er adgang til hurtigt internet, som det er at
spørge, om der er nem adgang til motorvej og kollektiv trafik, når man skal
vælge sin bolig eller etablere sin virksomhed”.
Etableringen af mobil- og bredbåndsinfrastrukturen i Danmark er markedsbaseret. Det betyder, at det er op til private selskaber på baggrund
af efterspørgsel i markedet at udbygge og vedligeholde den digitale infrastruktur. Det betyder dog ikke, at kommunerne blot skal se passivt til, da
man som kommune har en række muligheder for at præge udviklingen.

Kommunerne skal være med til at bane vejen
I dag er det kun fem pct. af kommunerne i Region Hovedstaden, der har
udarbejdet en konkret handlingsplan for, hvordan de bidrager til en bedre
mobil- og bredbåndsdækning i lokalområdet. Det, mener Nanna Andersen
Milthers, er interessant i betragtning af, hvor vigtig den digitale infra38
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struktur er i forbindelse med bosætning, fastholdelse og udvikling af det
lokale erhvervsliv. Der er stadig en lang række kommuner i regionen, hvor
der er røde pletter på landkortet med dårlig dækning. Her er det vigtigt, at
kommunerne bakker op og fungerer som brobygger, hvor markedet ikke
selv når ud. Desuden spiller kommunerne en central rolle i at få udbredt
nye teknologier som 5G, dels ved at efterspørge løsninger og tjenester, der
kan udnytte teknologien, dels ved fx at sikre ensartet og gennemskuelig
sagsbehandling af ansøgninger om opstilling af master.

Dele de gode erfaringer
Det nye vidensforum har til formål at samle kommunerne i Region Hovedstaden og inspirere dem til at sætte fokus på området. Ifølge Nanna
Andersen Milthers er ambitionen ikke at genopfinde den dybe tallerken,
når det handler om, hvordan kommunerne kan bidrage til en bedre dækning – derimod handler det om at få bragt de mange gode erfaringer fra
hele landet i spil. Projektet vil derfor samle den nyeste viden, de bedste
løsninger og best practice ét sted i form af en online “værktøjskasse”, som
skal give inspiration til, hvordan man som kommune kan arbejde med
at forbedre og udvikle den digitale infrastruktur lokalt. I den forbindelse vil der også blive etableret et online forum, hvor kommuner fra hele
landet kan erfaringsudveksle og vidensdele om arbejdet med den digitale
infrastruktur. Som kick-off for projektet afholdes der en konference for
regionens kommuner.
Det er en oplagt mulighed for at blive opdateret på den nyeste viden om
mobil- og bredbånd, få inspiration fra andre kommuner og senest nyt fra
de mange initiativer inden for området.
‹‹‹

Har I overvejet at
outsource jeres
DPO-funktion?
14 kommuner har allerede outsourcet deres DPO-funktion til os.
Der er store besparelser at hente ved at outsource funktionen til
Bech-Bruuns DPO-service.
DPO-servicen er bemandet med nogle af landets førende specialister i persondata- og forvaltningsret og understøttes af en eksklusiv
DPO-platform med paradigmer, vejledninger og undervisningsmaterialer. I får blandt andet adgang til en 24/7-hotline ved sikkerhedsbrud, vi auditerer jeres compliance-niveau, vi assisterer ved tilsynsbesøg og varetager undervisningen af jeres medarbejdere.
Servicen afregnes til et fast månedligt beløb. Vi kan også vikariere for
jeres nuværende DPO ved barsel, sygdom og orlov.
Kontakt os for et uforpligtende møde.
Læs mere på www.bechbruun.com/dposervicekommuner
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SYNLIGHED
SKABER
SIKKERHED
For at kunne skabe sikkerhed, er du nødt til at vide,
hvad der er på dit netværk. Adgangskontrol i netværket – NAC (Network Access Control) – er derfor
noget, der vækker interesse i de fleste IT-afdelinger.

ClearPass fra HPE/Aruba Networks skaber et overblik og synlighed – Clearpass giver dig nyttig viden
om hvem og hvad, der anvender dit netværk – kablet
som trådløst. ClearPass kontrollerer adgangen og
definerer den tilladte adfærd på netværket.
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: 3814 0200 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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