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FÅ OVERBLIKKET OVER
DEN FÆLLESKOMMUNALE
INFRASTRUKTUR

Af formand Henrik Brix, KIT@

leder

Borgerblikket en
slags eksamen for
kommunerne
”Borgeren skal opleve en kommunal sektor der skaber tillid og tryghed, hvor borgeren i højere grad oplever
gennemsigtighed og får større ejerskab over data om dem selv i kommunerne.” Sådan hedder det i KL’s
introduktion til Borgerblikket – sammenhængende Digital Borgerservice.
Kit-Magasinet har denne gang tema om Borgerblikket. Det
samme har KITA på sit forårsseminar på Koldingfjord den 5.
og 6. marts. Der hersker ingen tvivl om, at der er noget på spil.
Både for borgeren, som skal bevare tilliden til det offentlige
– ikke kun til kommunerne, også til regionerne og til staten.
Tillid som er afgørende for at høste yderligere gevinster ved
digitalisering. Det bliver der brug for med den demografiske udvikling vi kan se frem til. Nogle gange glemmer vi den
kendsgerning, at Skandinavien er kendt for ude i verden, at
det er her, borgerne og det offentlige gennem mange år har
opbygget en stor tillid til hinanden. Det er bl.a. den, der er på
spil med Borgerblikket. Det er den tillid vi skal kæmpe for at
bevare.
For det offentlige er oppe til en slags eksamen ved at give borgerne adgang til egne data. Kommunerne skal ”åbne” op for,
at borgerne kan se egne data – og kun data om dem selv. Ikke
naboens data. Heller ikke genboens. Mange data er skabt
under den præmis, at det primært har været et grundlag for
korrekt sagsbehandling. Hvis borgerne har bedt om adgang til
egne data, har der været sagsbehandlere, som har vurderet
kvaliteten og kunnet rettet eventuelle fejl. Datakvaliteten er
derfor nu vigtigere end nogensinde før.

Lang tid
Vi kan jo godt sige, hvis vi skal tale os op, at det er en situation, vi har forberedt os på i lang tid. Med den fælleskommunale rammearkitektur som styrmand har vi skabt den
Fælleskommunale infrastruktur (Støttesystemer) og monopolbrudssystemer som et nyt fælleskommunalt fundament.
Hele fundamentet til at kunne dele data på tværs af forvaltninger og på sigt sektorer.
I dag er der 15 kommuner, der udstiller data på den fælleskommunale infrastruktur via Borgerblikket. Men resten af
kommunerne kommer med i indeværende år. Ikke som en sur
pligt, men som en del af ny og tidssvarende udvikling inden
for digitalisering.
De kommuner, der er med i temaet i KIT-Magasinet, er
overrasket over, hvor positive medarbejderne, sagsbehandlerne, ledelsen, politikerne og ikke mindst borgerne har været

omkring selve åbenheden, der ligger i at give borgerne adgang
til egne data. Det er en dagsorden, der passer godt til tidsånden. Men det er også en svær disciplin. Vi har i mange år talt
it-sikkerhed, databeskyttelse, informationssikkerhed. Vi har
været vant til at slå ring om os selv. At beskytte os mod udefrakommende trusler. Det skal vi for så vidt stadig. Men vi skal
også til at åbne en dør på klem og vise det frem som borgeren
efterspørger. Det er her vi skal vise, at vi er bevidste om vores
ansvar, så vi kan honorere dette. Der er nok ikke så meget
tvivl om, at det hedder velkommen på forsiden, hvis der er en
kommune, som træder ved siden af, enten ved at borgeren
ikke kan få adgang til egne data, eller borgeren kommer til at
se andres data. Det sidste er klart det værste og kan også,
ifølge Datatilsynet, koste bøder.
Vi må så også sige, hvis vi skal være positive, og det vil vi
gerne, at Danmark måske er af de lande, der er bedst rustede
til at åbne op, om ikke andet, fordi vi har været i gang med
digitaliseringen i efterhånden mange år.
Men nu bliver det obligatorisk, at vi alle udstiller en minimumsliste af emneområder samtidig. At vi gør det som digital
selvbetjening. Det kræver af kommunerne, at vi vedbliver med
at stille krav til leverandørerne om at understøtte og anvende
den fælleskommunale infrastruktur, og arbejder efter principperne i den fælleskommunale rammearkitektur. Det fordrer
kompetencer hos medarbejderne i kommunerne. Kompetencer som vi er godt på vej til at etablere bl.a. via fællesskaber,
netværk, deling af krav til udbud og kontrakter m.m.
Den fælleskommunale infrastruktur er ligeledes forudsætningen for at sikre bedre sammenhænge mellem it-systemerne.
Til fordel for både borgere og medarbejdere.
Lad os give håndslag på at ville lykkes med det. Lad os være
enige om retningen. Der er stor bevågenhed fra alle sider. Nu
er tiden inde til at vise, at vi kan og dermed sikre borgernes
tillid til vores behandling af deres data og sikre en sammenhængende borgeroplevelse.

‹‹‹
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n Digitalisering

/ Af Flemming Kjærsdam

Kommunernes
YR-regnemaskine
beregner på ydelser
for 60 mia. kr. årligt

›››

Jo længere tid en borger er på offentlig forsørgelse, desto større andel skal kommunen betale af borgerens ydelse. KOMBIT
lancerer nu en fælleskommunal regnemaskine, der fra den 20. februar 2020 leverer tal for, hvor meget hver kommune får
refunderet af overførselsindkomsterne fra staten og hvor meget kommunen skal betale til staten. Det er en meget interessant
regnemaskine, der også leverer data, så kommunerne vil kunne følge med i, hvor gode de er til at få ledige i arbejde.
Regnemaskinen beregner på ydelser svarende til 60 mia. kr. om året.
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Den fælleskommunale it-løsning, Ydelsesrefusion (YR), er en kraftfuld
og kompleks regnemaskine, der regner på baggrund af udbetalte ydelser
for ca. 60 mia. kr. om året på tværs af staten og kommunerne. Hver uge
indsamler forskellige systemer informationer om borgere på offentlige
ydelser. De indberettede data lander i YR-regnemaskinen, som månedligt
beregner refusion og medfinansiering mellem 98 kommuner og Staten.
Regnestykket gøres op for ca. 30 forskellige ydelser, som arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge, førtidspension, SU mv. Ydelserne berører i alt 1,4 mio. borgere.
Med YR får kommunerne således beregnet deres procentvise andel af
ydelserne og dermed hvor stor en andel af de udbetalte ydelser, de skal
have refunderet af staten, samt hvor meget kommunen skal være med til
at medfinansiere Statens bidrag til kommunens borgere. Det er Styrelsen
for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), der sikrer den økonomiske
udligning mellem Staten og kommunerne.

To forhold
Ydelsesrefusion bygger på to ting. Den første er refusion, dvs. hvor meget
modtager kommunen i refusion fra staten. Den anden er medfinansiering
– hvor mange penge skal kommunen betale til staten.
Kernen i Ydelsesrefusion er en kompleks beregningsmotor, der samler og
behandler data fra en lang række kilder. Når Ydelsesrefusion har indhentet
informationer om de offentlige forsørgelsesydelser og beregnet refusion
og medfinansiering, videregives resultatet til STAR der sørger for, at kommunerne får overført refusionen. Løsningen håndterer desuden kommunernes egen medfinansiering af ydelserne.
”Det er denne beregning YR foretager automatisk måned for måned.
Første gang resultaterne vil være tilgængelige er den 20. februar 2020.
Princippet er, at jo bedre kommunen er til at få ledige i beskæftigelse og
derved væk fra offentlig forsørgelse, desto bedre er kommunen stillet,
såfremt borgeren, på et senere tidspunkt, igen skulle have behov for en
eller flere ydelser. Omvendt jo længere tid borgerne modtager ydelsen,
desto højere udgift bliver det for kommunen,” siger Product Owner Claus
Osmund, KOMBIT.
Kommuner, a-kasser, SU-styrelsen, UDK mv. taster beløbene ind i deres
fagsystemer og overfører data via bl.a. SKATs eIndkomst, hvorefter
beløbene lander i YR, der foretager beregningerne. YR indeholder data fra
de sidste tre år og kan dermed beregne, hvor mange uger i løbet af tre år,
borgeren har været på offentlig forsørgelse og derved placere borgeren på
det rette ydelsestrin.

”

Ydelsesrefusion sikrer, at kommunerne får overblik over månedens refusioner og ydelser til den
enkelte borger. Det betyder, at kommunen kan
følge op og handle på sine udbetalinger og refusioner og derigennem hjælpe borgerne med at blive
selvforsørgende
Inge Harder, KOMBIT

Udstilling af data
YR udstiller data på Serviceplatformen, som kommunalt ansatte kan få
adgang til.
YR sumposterer sideløbende direkte i kommunernes økonomisystem.
Det vil sige beløbet er opgjort og bogført for hvert ydelsesområde for den
enkelte kommune. Kommunens økonomiansvarlige kan straks se, om der
kommer penge fra staten den følgende måned, eller om kommunen skal
til lommerne.
LIS-data er en del af de data, der udstilles på Serviceplatformen. Disse
data kan indlæses i kommunens ledelsesinformationssystem, som f.eks.
FLIS, hvor ledere i kommunen kan gå ind og se data om de enkelte borgere. Ydelsesrefusion stiller samtidig en serviceside til rådighed, hvor kommunens superbrugere har adgang til statistik omkring kommunens data.
Som sagt leverer YR-tallene grundlaget, men det er STAR, der overfører
eller opkræver pengene hos kommunerne.

Opfølgende samtaler
Kommunerne kan bruge data fra YR til at intensivere arbejdet med opfølgende samtaler med borgerne. YR leverer korrekte data med konsekvens.
Borgersamtaler i Jobcenteret vil fremover kunne inddrage oplysninger fra
YR.
Det er en såkaldt ”trappe” der bestemmer hvor stor ydelsesrefusionen
til kommunen er. En kontanthjælpsmodtager, som har modtaget støtte
i fire uger, her vil kommunen få refunderet 80 pct. af beløbet fra staten.
Omvendt hvis det er 53 uger – altså over et år – får kommunen kun dækket
20 pct. af beløbet og skal finde medfinansiering for de resterende 80 pct.
som staten modtager. YR beregner de beløb på tværs af kommuner og
stat.
Fortsættes på side 8 ›››
7
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FAKTA

”

”Princippet er, at jo bedre kommunen er til at få
ledige i beskæftigelse og derved væk fra offentlig forsørgelse, desto bedre er kommunen stillet,
såfremt borgeren, på et senere tidspunkt, igen
skulle have behov for en eller flere ydelser. Omvendt jo længere tid borgerne modtager ydelsen,
desto højere udgift bliver det for kommunen.

Ydelsesrefusion gik i udbud i december 2015, og i marts 2016 blev
fem leverandører prækvalificeret. I juli 2016 indgik KOMBIT
kontrakt med CSC Danmark (DXC red.) om YR.
YR begynder at beregne på data om offentlige ydelser den 1.
februar 2020 og de første beregninger er klar 20. februar 2020.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) overfører og
opkræver pengene af kommunerne.

I august 2015 vedtog Folketinget en reform på beskæftigelsesområdet, der medfører, at statens procentvise refusion af forsørgelsesydelser til kommunerne fra 2016 afhænger af, hvor længe
borgeren har modtaget ydelserne. Jo længere en borger er på
offentlig forsørgelse, jo mere skal kommunen dække af ydelsen.
Derfor skal YR sikre, at kommunerne kan følge op og handle på
deres udbetalinger og refusioner og hjælpe borgerne med at blive
selvforsørgende.
Kommunernes arbejde tager afsæt i oplysninger fra YR om
månedens refusioner og ydelser til den enkelte borger. Betroede
medarbejdere på økonomi- og beskæftigelsesområdet kan få adgang til data i YR via kommunernes økonomisystem og ledelsesinformationssystem.
Det er DXC (tidligere CSC red.) som har udviklet YR-regnemaskinen. Det er STAR, der har drevet en interim løsning på området
siden 2016.
YR koster 4,75 kr. pr. borger pr. år

›››

Men det betyder også, at kommunens bundlinje får det bedre af at få den
langtidsledige i job. Det er dette berigede datagrundlag fra YR, som kommunerne nu får serveret i Serviceplatformen og kan hente ind i ledelsesinformationssystemerne.
”Ydelsesrefusion sikrer, at kommunerne får overblik over månedens
refusioner og ydelser til den enkelte borger. Det betyder, at kommunen
kan følge op og handle på sine udbetalinger og refusioner og derigennem
hjælpe borgerne med at blive selvforsørgende. Det sker bl.a. ved, at oplysninger fra Ydelsesrefusion er tilgængelige for kommunernes medarbejdere inden for økonomi- og beskæftigelse,” siger projektleder Inge Harder,
KOMBIT.
Kommunerne kan også bruge data fra FLIS til at benchmarke sig med
andre kommuner. Ifølge Inge Harder har KOMBIT mærket stor interesse
fra kommunernes side for YR-regnemaskinen.
‹‹‹

SAMARBEJDE PÅ
TVÆRS HANDLER
OGSÅ OM IT
Digitale værktøjer kan spille en central
rolle i at samle medarbejdere, facilitere
dialog, sikre videndeling og understøtte
udførelsen af fælles planer. KMD Nova Link
er et digitalt samarbejdsværktøj, der sikrer,
at kommunens medarbejdere sammen
med borgeren kan drive og gennemføre
en fælles plan på tværs af lovgivninger og
på tværs af fagligheder.
Læs mere om KMD Nova Link her:
www.kmd.dk/novalink

STRATEGISK TEMADAG
Hvordan lykkes vi med
sammenhængende borgerforløb?
Hvordan lykkes vi med sammenhængende
borgerforløb på tværs af organisation,
ledelse, økonomi, data og it?
Læs mere om temadagen:
KNÆK KODEN PÅ TVÆRS
www.kmd.dk/om-kmd/arrangementer

n Digitalisering

/ Af Flemming Kjærsdam

9000 KOL-patienter
skal monitoreres
i eget hjem med
telemedicin
I første halvår af 2020 bliver de landsdækkende telemedicinske it-systemer og den digitale infrastruktur leveret fra CGI og
Systematic. Begge dele er helt afgørende forudsætninger for, at patienter med KOL kan gennemføre hjemmemålinger i eget
hjem. Ifølge styregruppen for telemedicin er målet, at 9000 patienter med KOL vil få telemedicin i eget hjem.

Det er knapt 15 måneder siden, at FUT (Fælles Udbud af Telemedicin)
valgte Systematic som leverandør af den telemedicinske infrastruktur.
It-direktør Claus Wegener Kofoed, Region Midtjylland, og medformand
for styregruppen i FUT sammen med digitaliseringschef Mette Harbo fra
Københavns kommune, forventer, at it-løsningerne fra CGI og infrastrukturen leveres i midten af april – og i perioden mellem juni og august – at
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systemerne går i pilotdrift.
Systemerne omfatter telemedicinsk hjemmemåling til patienter med KOL.
Patienterne får installeret telemedicinsk udstyr i eget hjem til f.eks. at veje
sig, måle blodtryk og måle iltmætning i blodet. Patienten sender data ind
via en tabletcomputer. Data sendes videre til patientens kontaktperson på
sygehus eller i kommunen. Det er infrastrukturen, der sikrer, at data når

Under opsejling
Lige nu er det telemedicinske projekt i fuld gang. Leverandørerne afleverer
som nævnt i april, og regioner og kommuner skal godkende leverancerne
og teste løsninger i pilotdrift fra juni til august. Systemer og infrastruktur
tages herefter i drift til september med patienter med KOL.
Ifølge centerleder Britta Ravn, Center for Telemedicin, Region Midtjylland,
er det ligeledes besluttet, at telemedicinsk sårvurdering bliver flyttet over
på den telemedicinske infrastruktur ultimo 2020. Og i Økonomiaftalen
for 2020 mellem regering, kommuner og regioner er der afsat penge til at
afdække, hvad der skal til, så patienter med hjertesygdom, også kan få
tilbud om telemedicin. Det vil nok komme til at ske i 2021. Dermed vil patienter med hjertesygdom også kunne gennemføre målinger i eget hjem.

Forebygge indlæggelser
Som en afledt effekt af investeringen i telemedicin, har et forskerhold i
Aarhus nedsat et ”udgående team”. Det er et team, som patienter med
KOL kan kontakte og modtage behandling i eget hjem. Formålet med det
”udgående team” er at behandle patienter, som oplever en forværring af
deres sygdom.
Sygeplejerske og ph.d-studerende Birgit Refsgaard fra Aarhus Universitetshospital fortæller:
”Vi ved fra tidligere studier, at mange patienter med KOL reagerer for sent
på symptomer på en forværring i deres sygdom. De bliver bange, ringer til
vagtlægen eller 112, og bliver indlagt på sygehuset,” siger hun.
Overskriften for det ”udgående team” er ”hurtig hjælp forebygger indlæggelser”. Målet med forskningsprojektet er at behandle patienter med
forværring i deres sygdom tidligere for at undgå unødige indlæggelser og
skabe mere tryghed for borgeren og de pårørende.
Teamet består af specialuddannede sygeplejersker fra Akutteamet i Aarhus Kommune og fra Lungesygdomme på Aarhus Universitetshospital.
”Når patienterne kommer tidligere i behandling, håber vi, at de undgår
de voldsomme dyk i deres tilstand, hvor de har behov for at blive indlagt”,
fortæller Birgit Refsgaard.
Borgeren kan blive tilset og vejledt i eget hjem af et lungeteam. Hvis
symptomerne bliver værre, kan borgeren, pårørende eller plejepersonale
kontakte lungeteamet døgnet rundt. Lungeteamet kan derefter komme
på hjemmebesøg, og borgeren kan, efter vurdering, starte behandling i
hjemmet.
‹‹‹

FAKTA

frem og at det sundhedsfaglige personale på sygehuset, sundhedspersonalet i kommunen, den praktiserende læge, og patienten, har adgang til
data og kan dele dem. Det er de telemedicinske løsninger hos personale
og hos patienter, der skaber data. Det er infrastrukturen, som bærer data
rundt.
Det hele sker digitalt, og det er kernen i telemedicin.
De løsninger, som bliver afleveret i første halvdel af 2020, forventes at gå
i drift i september 2020. Det er på det tidspunkt, at regioner og kommuner
begynder at samarbejde om at levere services til de patienter med KOL,
som inkluderes i telemedicinsk hjemmemåling.
Målet er, at omkring 9000 KOL-patienter i hele landet inden for et års tid –
altså i oktober 2021 – kan gennemføre målinger i forhold til deres sygdom
i eget hjem.
”Infrastrukturen har så meget ekstra kapacitet, at KOL blot er det første
sygdomsområde, der kommer til at køre på den nationale infrastruktur
for telemedicin. Infrastrukturen er fremtidssikret, idet den understøtter
datadeling på tværs af sektorer. Data om KOL-patienten bliver delt af
sektorerne,” siger Claus Wegener Kofoed.

Nov. 2018: Systematic vinder, i samarbejde med Trifork & Netic, kontrakten om at levere infrastrukturen til telemedicin.
Februar 2019 indgik de fem landsdele og 98 kommuner kontrakt med CGI om medarbejderløsninger og senere på året om
borgerløsninger. Indkøbene er sket i to store fællesskaber i
henholdsvis Øst og Vest Danmark.

›››

FUT blev etableret i 2016 som led i Økonomiaftalerne mellem
staten, kommunerne og regionerne om national udbredelse
af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL.
På tværs af samtlige 98 kommuner og fem regioner besluttede man at lave et fælles udbud af telemedicin.

”

Infrastrukturen har så meget ekstra kapacitet,
at KOL blot er det første sygdomsområde, der
kommer til at køre på den nationale infrastruktur
for telemedicin. Infrastrukturen er fremtidssikret, idet den understøtter datadeling på tværs af
sektorer. Data om KOL-patienten bliver delt af
sektorerne.
Claus Wegener Kofoed, Region Midtjylland.

TIDSLINJE
April 2020

juni – august

ultimo september 2020

oktober 2021

Leverancer CGI
og Systematic

pilotdrift

drift 		

9.000 KOL-patienter
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›››
Aula er nu for
alvor taget i brug
Næsten samtlige danske kommuner har nu taget Skoleintras afløser Aula i brug. Som kommunikationsplatform har Aula overordnet set fungeret efter forventningerne, mens der på den administrative del har været udfordringer for en del kommuner. I
Køge Kommune har ibrugtagningen af Aula eksempelvis trigget en ændring af anvendelsesstrategien i forhold til dokumenthåndtering og følsomme persondata.

I december måned 2019 ramte antallet af brugere på Aula millionen, og
14. januar havde 1.115.718 forældre, elever og medarbejdere på skolerne
registreret sig som brugere. Flertallet af de danske kommuner gik live i uge
43, men 13 valgte at vente. Af de 13 er ti nu gået live – kun Horsens, Kerteminde og Mariagerfjord kommuner valgte at vente endnu en omgang.
Set i lyset af opgavens størrelse er KOMBIT helt overordnet tilfreds med
forløbet.
“I forhold til den store opgave med at forene 98 kommuners ønsker og behov er vi faktisk rigtig stolte af forløbet. Kommunerne forberedte sig rigtig
grundigt til go-live og var indstillet på, at der kunne komme en storm, men
tilbagemeldingerne til os har gået på, at der faktisk var underligt stille i forbindelse med ibrugtagningen. Så det er jo tegn på, at det generelt er gået
godt. Det blæser selvfølgelig nogle steder derude, men ingen er væltet,”
fortæller Sanne Mi Poulsen, Aula-projektleder, KOMBIT.
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Hun fremhæver bl.a., at der trods det meget store antal brugere ikke har
været problemer med svartiderne, selv ikke da systemet i november måned blev udsat for et par seriøse DDoS-angreb.
Der bliver løbende indrapporteret fejl, men i forhold til systemets størrelse
vurderer KOMBIT det som relativt få, og mange af dem bliver løst forholdsvis hurtigt. Ifølge Sanne Mi Poulsen er der ikke et bestemt mønster i
indrapporteringerne:
”Der kommer både stort og småt. I perioden efter lanceringen fik vi lavet
en del ”nemme” fejlretninger, men der er fortsat nogle lidt mere ”langhårede” ting, som det tager lidt længere tid at finde en god løsning på.
Desuden er der rundt omkring nogle kendte udfordringer, som vi arbejder
med. Det gælder ikke mindst udfordringen med login for medarbejdere
på bosteder, hvor der mangler en rolle. Dette samarbejder vi med KL og
STIL om at prøve at finde en løsning på. Desuden samarbejder vi fortsat

”

Kommunerne forberedte sig rigtig grundigt til go-live og var indstillet på, at der kunne komme en storm, men tilbagemeldingerne til os har gået på, at der faktisk var underligt stille i forbindelse med ibrugtagningen
Sanne Mi Poulsen, KOMBIT

med leverandører og kommuner om at få optimeret vigtige integrationer
og widgets, og sammen med kommunerne skal vi også have kigget på,
hvordan widgets i praksis er sat op i Aula.”

Køge ændrer strategi
Køge var en af de kommuner, der valgte at udskyde go-live til 1. januar
2020.
”Vi er nu i luften med kommunikationsdelen, og ud over enkelte fejlmeddelelser, som der altid vil være, når man søsætter et nyt system, er det
gået udmærket,” siger sekretariatschef i Børne- og Uddannelsesforvaltningen Claus Laursen Trenckner, Køge Kommune.
Hovedårsagen til at man i sin tid udskød ibrugtagningen var, at Aula, ifølge
kommunen, ikke levede op til de krav om sikkerhed, som man var blevet
stillet i udsigt i udbudsmaterialet.
”Vores anvendelsesstrategi baserede sig på, at dokumenter med følsomme persondata kunne ligge sikkert i Aula, men dels havde vi ikke
den fornødne tid til at teste, at det var tilfældet, dels oplevede vi enkelte
eksempler på, at såkaldt sikre filer kunne ses på tværs af systemet,” forklarer Claus Laursen Trenckner,
Derudover vurderede man, at den administrative del af løsningen til
styring af skolens drift herunder kalenderen og fraværsoverblikket var
vanskelig. Ifølge Claus Laursen Trenckner er den del af løsningen dog
blevet væsentligt forbedret hen over efteråret.

Sikkerheden i Aula
I Køge Kommune har dokumenter med følsomme persondata tidligere
bl.a. ligget i Skoleintra og anden opbevaring frem for i et ESDH-system.
Claus Laursen Trenckner medgiver, at det ikke nødvendigvis har været den
bedste strategi, ikke mindst set i lyset af kravene i GDPR.
”Vi besluttede at lade dokumenterne ligge i Skoleintra, indtil Aula blev
implementeret, da vi i sin tid var blevet lovet, at løsningen var sikker nok til
det. Men efterfølgende skete der så et skred, hvor Aula blev italesat som
og primært blev en ren kommunikationsplatform. Vi er derfor nu i gang
med at ændre vores anvendelsesstrategi med hensyn til hvilke dokumenter, der skal lagres i henholdsvis ESDH-systemet eller i Aula,” siger Claus
Laursen Trenckner.

”

Til at understøtte kommunens vurdering af sikkerheden i Aula, henviser
han til den udmelding, der er kommet fra KOMBIT efter Datatilsynets
gennemgang af Aula hen over julen. Heri hedder det, ”at en række af
KOMBIT’s risikovurderinger på Aula viser, at der kan være en høj risiko
for de registrerede brugere, hvis oplysninger behandles i Aula. Dette giver
efter Datatilsynets umiddelbare vurdering anledning til, at kommunerne
skal have udarbejdet en konsekvensanalyse for Aula.”
Claus Laursen Trenckner fortæller, at meromkostningerne til den senere
ibrugtagning er holdt nede på omkring 15-20 pct. af det beløb på 250.000
kr., som i sin tid blev meldt ud fra KOMBIT som worst case. Det skyldes,
ifølge Claus Laursen Trenckner, ikke mindst, at en gruppe på 11 kommuner, der havde valgt at udsætte go-live, med Køge som talskommune har
forhandlet med KOMBIT om den mest effektive brug af ressourcerne. Det
har betydet, at man har puljet aktiviteterne og eksempelvis delt udgiften til
systemopsætningerne til dataudtræk fra Skoleintra og import i Aula.

Totrins go-live i Varde
I Varde Kommune har strategien fra starten været, at medarbejderne på
skolerne først skulle blive fortrolige med løsningen, inden forældre og elever kom på. Det betød, at Aula blev taget i brug af medarbejderne mandag
i uge 43, mens forældre og elever først kom på 1. januar 2020.
Skolekonsulent Bjarne Højgaard Jensen og skolekonsulent og Aula-projektleder Bjarne Lund Christensen, Pædagogisk IT, fortæller, at overordnet
set er oplevelsen, at løsningen fungerer fint, men at der dog stadig er
enkelte udfordringer.
”Vi oplever nogle forskellige udfordringer med komme/gå-modulet, og vi
har nogle kalendermæssige udfordringer. Vi er dog fortrøstningsfulde i
forhold til februar-releasen af Aula, som vil indeholde opdateringer på de
områder,” siger de. De tilføjer, at den forskudte ibrugtagning ikke har haft
ekstraomkostninger for kommunen.

Mariagerfjord venter til vinterferien
Mariagerfjord er en af de tre kommuner, der har valgt at vente med
ibrugtagningen af Aula ud over januar 2020. Det sker af flere grunde først
efter vinterferien.

Fortsættes på side 14 ›››

Vores anvendelsesstrategi baserede sig på, at dokumenter med
følsomme persondata kunne ligge sikkert i Aula, men dels havde vi
ikke den fornødne tid til at teste, at det var tilfældet, dels oplevede
vi enkelte eksempler på, at såkaldt sikre filer kunne ses på tværs af
systemet.
Claus Laursen Trenckner, Køge Kommune
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”

Vi oplever nogle forskellige udfordringer med
komme/gå-modulet, og vi har nogle kalendermæssige udfordringer. Vi er dog fortrøstningsfulde i forhold til februar-releasen af
Aula
Bjarne Højgaard Jensen og skolekonsulent og Aula-projektleder Bjarne Lund Christensen,
Varde Kommune

”Vi var meget udfordrede af, om KOMBIT/Netcompany ville være i stand til
at udbedre bare nogle få af de mange fejl inden 1. januar 2020. Lærere og
andre medarbejdere var sådan set klar i uge 43, men i forhold til skolernes
årscyklus, hvor næste års planlægning starter i februar, var vinterferien
det naturlige valg for os,” forklarer Michael Dahl, It- og digitaliseringschef i
Mariagerfjord Kommune, og fortsætter:
”Vi har nu en forbedret løsning, hvor man har rettet fejl og udviklet nogle af
de funktionaliteter, vi efterlyste. Vi er overbeviste om, at det er forsvarligt
at gå i drift nu. Der er dog stadig uhensigtsmæssigheder og funktionalitet,
der skal rettes og udvikles, hvilket heller ikke er unaturligt for en ny løsning
af denne størrelse.”
Hvad angår en eventuel meromkostning ved at vente med ibrugtagning
fortæller Michael Dahl, at man er landet på et rimeligt beløb for begge
parter og under alle omstændigheder et beløb, der er væsentligt mindre
end først antaget og meldt ud i medierne.

”

Siden uge 43 er der kommet tre nye Aula-releases, den sidste i begyndelsen af februar. Ud over fejlretninger er der bl.a. arbejdet med nogle
tilføjelser i forhold til anvendelse i SFO’er og dagtilbud, og forbedringer af
kalenderen og fraværsoverblikket.
”Vi udvikler hele tiden på løsningen, så det giver ikke rigtig mening at tale
om en bestemt færdighedsgrad i procent. Vi bliver jo også klogere undervejs, så noget planlagt ryger måske ud til fordel for noget andet, der viste
sig mere efterspurgt. Bedre overblik i kalenderen og forbedringer af komme/gå-modulet er for eksempel meget efterspurgt, så det kommer vi formentlig til at arbejde videre med fremover,” fortæller Sanne Mi Poulsen.
Aktuelt er man ved at lave de sidste tilpasninger i forhold til dagtilbuddene, blandt andet med hensyn til roller og kobling til det nye dagtilbudsregister. Opstart af de fire pilotkommuner Silkeborg, Esbjerg, Gladsaxe og
Næstved er netop skudt i gang.
”Vi er ikke bekymrede for, om selve Aula-delen når at blive klar til go-live
på dagtilbudsområdet i oktober 2020. Det kan snarere blive en udfordring
at få de mange forudsætningssystemer rundt om Aula klar – der ligger en
stor opgave og venter for kommunerne og deres leverandører. Men KL og
vi vil søge at understøtte kommunerne i denne opgave” siger Sanne Mi
Poulsen.
‹‹‹

SFO og dagtilbuddene næste skridt

Vi har nu en forbedret løsning, hvor man har rettet fejl og udviklet
nogle af de funktionaliteter, vi efterlyste. Vi er overbeviste om, at
det er forsvarligt at gå i drift nu.
Michael Dahl, Mariagerfjord Kommune
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Brugerklubben SBSYS i
EU-udbud med to digitale
løsningsplatforme
”Det er mindst lige så vigtigt at forberede et EU-udbud som at gennemføre det,” siger Chefstrateg Jørgen Kristensen Rasch,
Brugerklubben SBSYS. Brugerklubben skal i 2020 i udbud med to løsningsplatforme til ESDH og digital forvaltning på vegne
af 38 kommuner og Region Midtjylland.
Udbudsmaterialet til de to digitale løsningsplatforme i Brugerklubben
SBSYS ligger klar i starten af marts, hvor prækvalifikationen skydes i gang.
Forud er gået en over otte måneder lang proces, hvor Brugerklubben SBSYS
har haft dialogmøder med ni leverandører, som har givet input til Brugerklubben om markedsudvikling, opgavedeling og udbudsformer.
”Det er mindst lige så vigtigt at forberede et EU-udbud som at gennemføre det. Som indkøbsforening med ejerskab over forretningsprocesser og
arkitektur kræver det en forudgående, dybdegående dialog med medlemmerne, inden vi fastlægger indhold og ydelser i udbudsmaterialet. Denne
gang er vi meget bevidste om det gearskifte, offentlig digitalisering kræver,
og der er givet håndslag på generalforsamlingen om en øget indsats de
kommende tre år for at nå i mål med de krav, der stilles for at kunne øge
digitaliseringsgraden hos medlemmerne”.
”Det har formet temaerne i dialogen med de ni leverandører, der har
reflekteret over, hvordan opgaverne med at videreudvikle og supportere
Brugerklubbens brugerdrevne løsningsplatform kan gøres bedst og billigst.
Vi kan ikke klare os med et udbud, hvor vi køber os ind på en stangvare,
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der tages ned fra hylden. Vi tager ansvar for løsningerne og stiller derfor
krav om tæt, agilt samarbejde og stærke udviklingskompetencer hos de
leverandører, der skal være vores partnere de næste fire år,” siger Jørgen
Kristensen Rasch.

To udbudskonsulentfirmaer
Brugerklubbens medlemmer har sammen med udbudskonsulenter fra
OptimumIT og Tolstrup & Hvilsted hen over julen omsat generalforsamlingens bestillinger til brugerrejser, arkitektur og API-snitflader til klare og
målefaste beskrivelser i udbudsmaterialet, som leverandørerne ligeværdigt
kan byde ind på. For fire år siden tog Brugerklubben SBSYS udbudsformen
“udbud efter forhandling” i brug. De har efter to udbudsrunder i praksis
oplevet, at den metode giver et godt grundlag for leverandører at opbygge et partnerskab, som udvikler og understøtter Brugerklubbens digitale
løsningsfællesskab.
”Dialog før, under og efter er nøglen til at komme godt igennem en
udbudsproces med forhandling. Her skabes indsigt og forståelse mellem

Skifte på broen

›››

medlemmer og leverandørmarkedet, særligt i fasen op til udbuddet men
også til afstemning af forventninger på begge sider, naturligvis inden for
de formelle rammer under udbudforløbet. I virkeligheden er optakten til
den formelle udbudsproces meget vigtig, fordi vi trykprøver markedet
og får nye ideer med hjem, som vi kan favne og kravsætte i den endelige
udbudstekst, før vi trykker på udbudsknappen. Vi gør os kort sagt umage
for ikke at låse os inde i lønkammeret og servere en lang kravspec, som
vi dybest set ikke ved, om nogen kan byde på,” siger Jørgen Kristensen
Rasch.
Han understreger, at udbuddet på den måde bliver nemmere at gennemføre på grund af forberedelsen.
Alle kommuner og regioner tilbydes uforpligtende at stå med på Brugerklubbens udbud af de to rammeaftaler. Det er en forudsætning for
at kunne aktivere et medlemskab af Brugerklubben og tage den fælles
løsningplatform i brug i de kommende 4 år.

Kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller i Hedensted Kommune,
som har været bestyrelsesformand for Brugerklubben SBSYS i
14 år træder af. Ny på broen som formand er vicedirektør Carsten
Lind, Region Midtjylland.
Der er i alt 38 kommuner og en region som medlemmer af Brugerklubben SBSYS.
Filosofien i Brugerklubben SBSYS er at de deles om investeringen
i udviklingsarbejdet, men høster effektiviseringsgevinsterne i
vores egen organisation.

To platforme
Brugerklubben SBSYS går som nævnt i udbud med to platforme.
1) “Myndighedskomponent” som er ESDH-systemet med sager, beslutninger,dokumenter, og som er sikringen af ”redelig sagsbehandling i
dialogen med borgerne og andre myndigheder”.
2) “Integrationsplatformen” der kan stilles til rådighed for andre fagsystemer, som ikke er sagsbærende og som kan kommunikere med de nye
services i Service Orienteret Arkitektur. ”Integrationsplatformen” sporer
den kommunikation, der er på tværs af systemer.
”Der er fuld opbakning til at investere de ekstra ressourcer, der skal til for
at sikre medlemmerne maksimalt samspil med alle de data, der kommer
udefra, som Grunddataprogram, KDI, Monopolbrudssystemer, ny Digital
Post-løsning mm. Samtidig forvandles SBSYS’ myndighedskomponent til
en åben og agil infrastruktur, som via en web-grænseflade understøtter
medlemmernes behov for brugertilpassede, tværfaglige forløb og via webAPI kan bistå andre digitale løsninger med dokumentation af sagsforløb
og beslutningspræmis,” siger Jørgen Kristensen Rasch.

´Brugerklubben har været i dialog med ni leverandører forud for udbuddet.
”Vi har har haft leverandørerne inde i to møderunder. Vi går selvfølgelig i
dialog med leverandører, vi kender fra tidligere eller som vi har haft gode
dialoger med. Vi lægger vægt at have gode relationer til leverandører,
også selv om de er blevet valgt fra til at løse opgaver for os, så kan vi godt
beholde relationen, og det bruger vi ressourcer på,” siger Jørgen Kristensen Rasch.
Første gang Brugerklubben brugte udbudsformen ”Udbud efter forhandling” var i 2016. Det var en god oplevelse. Derfor gentages dette i år.
”Vi mener, det er et meget vigtigt skridt at lytte til de softwarehuse, der
er på markedet. Udviklere som har været med til at bringe SBSYS derhen,
hvor vi er i dag og som kan bringe os videre,” siger chef Jørgen Kristensen
Rasch.
Vi laver en leveranceaftale for at afklare om samarbejdet fungerer mellem
leverandøren og Brugerklubben. Når det viser sig at fungere laver vi en
rammeaftale. Det kører i fire år. 			
‹‹‹

”

Det er mindst lige så vigtigt
at forberede et EU-udbud
som at gennemføre det. Som
indkøbsforening med ejerskab over forretningsprocesser og arkitektur kræver det
en forudgående, dybdegående dialog med medlemmerne, inden vi fastlægger
indhold og ydelser i udbudsmaterialet.
Jørgen Kristensen Rasch, Brugerklubben SBSYS
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Erhvervsudvalget 2019-20
ERU Alm.del Bilag 121
Offentligt

Status for
offentlig
konkurrence
December 2019

Flere offentlige
indkøbere bruger
fleksible udbudsformer
Rapporten ”Status for offentlig konkurrence”, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står bag, viser, at flere offentlige indkøbere bruger fleksible og innovationsfremmende udbudsformer, ligesom Brugerklubben
SBSYS. Rapporten viser en stigning fra 11 pct. i 2015 til 20 procent i 2018.
De fleksible udbudsformer styrker kvaliteten i udbuddene gennem udvidede muligheder for dialog mellem ordre- og tilbudsgivere og øger konkurrencen om offentlige indkøb ved at lette adgangen for små- og mellemstore virksomheder. Det giver en mere effektiv udnyttelse af de offentlige
midler.

Erhvervsminister Simon Kollerup: (S)
”Jeg ser gerne, at det innovative offentlig-private samarbejde bliver endnu
mere veludviklet i årene, der kommer.”
Status for offentlig konkurrence 2019 viser også, at konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver har ligget stabilt på ca. 26 pct. siden udbudslovens vedtagelse. Det offentlige indkøber hvert år varer og tjenesteydelser
for cirka 370 mia. kr. Udbudsloven sætter rammen for en stor del af de
offentlige indkøb.

”

‹‹‹

Jeg ser gerne, at det innovative offentlig-private
samarbejde bliver endnu mere veludviklet i årene,
der kommer.

Foto: Keld Navntoft

Erhvervsminister Simon Kollerup (S)

Udbudsloven er ved at blive evalueret, og evalueringen ventes at være
afsluttet i foråret 2020.
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#offdig

Vi ses på

Den 18. - 19. marts 2020 mødes vi til Danmarks
største konference om offentlig digitalisering
i Musikhuset Aarhus.

www.offdig.dk

ANNONCE

Tablet sætter nye standarder for
fleksibel undervisning
Pen og papir er for længst blevet suppleret
med skærme og tastaturer i landets yngste
skoleklasser, når der skal løses regneopgaver,
skrives dansk stil og arbejdes kreativt. En ny
Chromebook-tablet fra Lenovo er designet til at
gøre det endnu lettere for eleverne at arbejde
sammen, og giver skolerne adgang til Googles
undervisningsunivers helt fra 0. klasse.

I slutningen af januar lancerede Lenovo et helt nyt produkt
til klasseværelset, som skal
gøre brugen af tablets i undervisningen bedre og lettere for
både lærere, elever og it-personale.
”Den unge generation er vokset op med elektroniske devices, og de kan swipe, inden
de begynder i børnehaven. De
stiller nogle helt andre krav til
måden at modtage læring på,
end min egen generation gjorde. Her kan Googles værktøjer,
styresystem og sikkerhedsniveau virkelig noget, som både
taler til eleverne og gør hverdagen nemmere for lærerne og
IT-afdelingen,” fortæller Per
Bakhauge.
Undervisningsunivers fremmer samarbejde
Den nye Google Chromebook
tablet 10e fra Lenovo vejer under 500 gram og er let at have
med i skoletasken. Det giver
mange muligheder i undervisningen, da den kan tages med
på skoleudflugter. Eleverne
kan for eksempel producere
video til naturfag af dyrelivet i
et vandløb eller lignende, som
de bagefter kan redigere hjemme i klasselokalet direkte på
tabletten.

Den nye tablet giver også
adgang til et undervisningsunivers, der gør det nemmere
at arbejde sammen med sine
klassekammerater hjemmefra
efter skole eller modtage fjernundervisning, hvis man er
forhindret i at møde op i skolen.
”Google er exceptionelt gode
til at skabe samarbejdsløsninger. Mange kender Google
Docs, som var banebrydende
og gjorde det muligt, at flere
brugere kunne redigere i samme dokument samtidig. Googles undervisningsunivers åbner for endnu en række unikke
muligheder på samarbejdsfronten,” siger Per Bakhauge
fra COMM2IG og fremhæver
platformen ’Google Hangouts’,
hvor elever kan samarbejde i
et virtuelt rum.

”

M

arkedet for tablets til
skolebrug er i vækst.
I 2019 blev der solgt
i omegnen af 55.000 tablets
til danske folkeskoler landet over, og det er særligt på
de mindste klassetrin, at de
fleksible og intuitive tablets
har vundet indpas i undervisningen. Det fortæller Per
Bakhauge, Google-ansvarlig
hos COMM2IG, der leverer
komplette IT-løsninger til
alle landets offentlige skoler.

Googles undervisnings-univers
åbner for endnu en
række unikke muligheder på samarbejdsfronten
Per Bakhauge

Google-ansvarlig, COMM2IG

Styresystem gør hverdagen
nem for lærere og IT-personale
En tablet til skolebrug skal
både tilbyde læringsværktøjer, der er intuitive at bruge for
eleverne og samtidig være let
at administrere for lærere og
IT-administratorer.
”Den nye Chromebook er udstyret med et styresystem, som
er skræddersyet til en tablet.
Mange tablets i dag bruger
styresystemer, som egentligt
er udviklet til telefoner, og det
sætter nogle begrænsninger,”
forklarer Flemming Märtens,
som er Senior Product Manager hos Lenovo.
Det nye tablet-styresystem
ligger i skyen, og det betyder,
at alle programmer og data
let kan deles og ikke fylder
noget på tabletten. Ud over at
IT-administratorens job bliver
lettere, betyder det også, at
undervisningen er mindre afhængig af de enkelte produkters performance.
”Hvis en elev for eksempel har
glemt sin tablet derhjemme,
kan hun let logge på en anden tablet på skolen med sin
brugerprofil og arbejde videre
derfra,” siger Flemming Märtens, som også fremhæver tablettens robusthed som en af
dens store fordele.
”En tablet målrettet børn i
skolealderen skal være robust.
Den skal kunne klare at blive
brugt en hel dag i skolen og
fritidsordningen og at få nogle slag. Derfor er Lenovos nye
Google Chromebook tablet
militær-testet og lever op til
nogle meget skrappe krav til

holdbarhed. Også tastaturet
er designet med henblik på at
kunne modstå skolemiljøets
hårdhændede behandling og
er tilmed vandafvisende.”
Tabletten er også miljøcertificeret med den seneste version
af TCO Certified, som inkluderer flere opdaterede og nye
kriterier, der fremmer en cirkulær tilgang til IT-produktion og understøtter fremskridt
hen imod FN’s 2030-mål for
bæredygtig udvikling.
Udnyt synergier i undervisningen
I de mindste folkeskoleklasser
anvender mange elever i dag
tablets, der er baseret på andre
læringsplatforme end Chrome.
På de ældre klassetrin bruger
mange elever Chromebooks,
som tilbyder lidt flere værktøjer til fx matematikundervisningen end de helt enkle
tablets.
”Ved at introducere eleverne
til Chrome-universet fra starten, får de et mere kontinuerligt undervisningsforløb. Der
går altid nogle synergier tabt,
når man skifter fra en platform til en anden, så derfor er
det vores vurdering, at der er
et læringsmæssigt potentiale
i at indføre Chrome-platformen allerede i 0. klasse”, siger
Flemming Märtens, Senior
Product Manager hos Lenovo.
Den nye Lenovo Chromebook
tablet 10e kommer på markedet i februar, hvor den forhandles af COMM2IG i overensstemmelse med gældende
SKI-aftaler.
www.comm2ig.dk/chrome-tablet
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Milliarderne ruller i
den digitale infrastruktur
Investeringerne i digital infrastruktur ligger på et historisk højt niveau. Efter 10 år med investeringer i et stabilt leje, kaster
såvel TDC som energiselskaber og andre selskaber masser af penge i området. Milliarderne ruller – og vi er på vej mod en
infrastruktur i verdensklasse, siger TDC.
I 2019 investerede TDC 4 mia. kr. i selskabets digitale infrastruktur. Det var
1 mia. kr. mere end de foregående år. Investeringerne, som TDC foretog i
2019, er et forvarsel om, at selskabet i de kommende fem år forventer at
fortsætte investeringerne på dette højere niveau. Selskabet investerer
massivt i fiber og 5G.
Adm direktør Andreas Pfisterer fra TDC NET: ”Vi har rundet yderligere
næsten 50.000 husstande i 2019 med vores fibernet og vil i 2020 lægge
yderligere 100.000 til. Det vil vi fortsætte med de kommende år, da vores
ambition er at nå ud til en million husstande.”
Det er forbrugernes og virksomhedernes umættelige tørst efter data, både
på faste og trådløse enheder, der er baggrunden for oprustning af den
digitale infrastruktur. Men også kommunernes åbenhed over for borgerne
vil øge dataforbruget.
”Det er interessant, at 90 pct. af alle data, der lige nu eksisterer i hele verden, er blevet genereret de seneste to år. Hvis vi fremskriver det, vil vi stå
med en stigende efterspørgsel efter data som sådan. Derfor vil det være
nødvendigt kontinuerligt at opgradere netværket. Vi har et meget langsigtet syn på teknologi, og vi vurderer, at på lang sigt - her taler vi fem-ti år og
også længere frem - da vil fiber sammen med 5G på mobilnetværket helt
klart være de dominerende teknologier,” siger Andreas Pfisterer.
Når milliarderne ruller i den digitale infrastruktur, er det værd at bemærke,
at det både er teleselskaberne og energiselskaberne, der investerer samtidig - på et højt niveau. Det er denne samtidighed, som fører os frem til det
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historisk høje niveau. Som om investeringerne fra begge sider går i takt.
Co-founder Michael Brogaard Jensen (tidligere Netplan red) Vimento: ”Når
TDC melder ud, at de vil rulle fiber ud til 1 million husstande i Danmark,
taler vi om det største fiberprojekt nogensinde. Vi er enormt priviligerede
i Danmark med de investeringer der sker lige nu. De, der investerer, har
de lange briller på. Det er ikke kun kapitalfonde med hurtige afkast. Det
er væsentligt, at ATP sammen med et par danske pensionsselskaber er
gået med i ejerskabet af TDC. Dermed har virksomheden fået tålmodige
penge ind i investeringerne. Grunden til den tålmodighed er, at nutidens
fiberkabler har en forventet levetid på mindst 50 år.”

Data, data og data
Dataforbruget fortsætter med at vokse på fuld kraft. Ifølge Energistyrelsens seneste statistik for 1. halvår 2019 er den samlede mobile up- og
download datatrafik steget 40,7 pct. de seneste 12 måneder. Smartphones
købes ikke for at tale i telefon, da antallet af taleminutter falder. Smartphones købes primært for at sende og modtage data. Flow-TV sakker
agterud. Nu hedder det streaming og live-video udsendelser. Begge dele
øger dataforbruget.
Derfor kommer investeringerne i fiber, da det er en infrastruktur, hvor man
løbende kan indsætte udstyr og dreje op for hastighederne. Samtidig er
fiber også en nødvendig infrastruktur til at opbygge 5G netværket.

Foto: Jon Norddahl
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Fiber vokser hurtigst

Fastnet bredbånd via fiber med mindst 100 Mbit/s i download er
steget 32,7 pct. fra slutningen af 2018 til midten af 2019. Således er
andelen af fiberabonnementer med mindst 100 Mbit/s download
steget fra 48,8 pct. til 56,9 pct. eller til 390.000 abonnementer.
Fiber med mindst 300 Mbit/s i download er steget med hele 55,1
pct. på et år fra 67.000 til 104.000.

De store energiselskaber i Jylland
I Jylland sidder de store energiselskaber tungt på fibernettene. Både Eniig
og Ewii har indgået aftaler med henholdsvis Telia og Telenor. Omkring en
tredjedel af Jylland har ikke fibernet, og nu står slaget om at komme først
med gravemaskinerne.
Jakob Willer, Teleindustrien: ”Jeg har gennem et stykke tid oplevet en
fornyet optimisme i branchen. Det er fuldstændig korrekt. Der er et boom i
investeringerne. Både i fiber og trådløse teknologier”.
”Det har stor betydning, at der er kommet nye ejere flere steder i branchen. Det har ændret investeringshorisonten. Vi har stor konkurrence i
markedet. Så forbrugerne og virksomhederne må glæde sig over, at der
bliver investeret på livet løs samtidig med, at der bliver konkurreret på
tværs af selskaberne”.

Kilde: Energistyrelsen telestatistik 1. halvår 2019

Ifølge Michael Brogaard Jensen skyldes de kraftige stigninger i investeringer i den digitale infrastruktur ”alene ejerforholdenes struktur”.
”Med ændringen af ejerforholdene er der sket et meget væsentligt strategiskifte i investeringerne,” siger Michael Jensen.

Nye ejere i TDC
Hidtil har TDC været kendt som foregangsvirksomhed for at vedligeholde
kobberet og levere internet gennem telefonstikket. Men med nye ejere ved
roret, er der sket en U-vending.
Da TDC i 2018 år blev opkøbt af et konsortium, der består af pensionskasserne ATP, PFA og PKA samt den australske investeringsbank
Macquire, skete der samtidig et skifte i strategien til fordel for fokus på
digital infrastruktur. Et skifte fra kobber til fiber. TDC’s ambition er at
investere massivt i udbygningen af fibernetværket og være ledende i
udrulningen af 5G mobilteknologi.
TDC NET er kommet markant op i gear med selskabets udrulning af fiber
til borgere og virksomheder. Siden november 2018 har over 50.000 adresser fået adgang til fiber fra TDC NET, med hovedparten på Sjælland og i
hovedstadsområdet.
Der er etableret fiber i følgende byer: Amager, Dragør, Gentofte, Hvidovre,
Hellerup, Ordrup, Skovshoved, Valby, Vanløse, Hillerød, Husum, Kvistgård,
Nødebo, Tulstrup, Gadevang, Charlottenlund og Klampenborg. Derudover
er der igangværende fiberprojekter i Køge, Ringsted, Slagelse, Næstved,
Roskilde, Gevninge, Aarhus og Odense. TDC NET forventer fortsat at
investere milliarder af kroner de kommende år, hvoraf størstedelen er til
fiberudrulning.
TDC Net – der står for at bygge, drive og sælge wholesale-adgang til det
mobile- og kablede netværk og infrastruktur, blev i juni 2019 selvstændig
forretningsenhed i TDC-koncernen. Den anden del fik navnet Nuuday
og omfatter alle de kundevendte selskaber som YouSee, Telmore, TDC
Erhverv.
Andreas Pfisterer: ”Det er et historisk højt niveau for investeringer. Vi
kommer til at grave det meste af Danmark op i forbindelse med fiberudrulning. Uden sammenligning får vi et mobilnetværk i verdensklasse med 5G.
Vi skifter udstyr i 2020 på samtlige 3952 master i hele landet. Det er meget
store investeringer”.

”

Det har stor betydning, at der er kommet nye ejere flere steder i branchen. Det har ændret investeringshorisonten.
Jakob Willer Teleindustrien:

”Kommunerne bør også være glade. Fordi alle 98 kommuner vil få glæde
af investeringerne i digital infrastruktur. De digitale investeringer sker over
alt i landet. De investeringer, der sker i den digitale infrastruktur, er med til
at skabe et samfund i balance. Investeringerne kommer ud over alt.
Jeg går ikke så meget op i, om det er energiselskaber eller teleselskaber.
Jeg opfatter fiberinvesteringer fra energiselskaber som teleinvesteringer
på lige fod med teleselskabernes fiberinvesteringer. Det er en god nyhed
for alle landets kommuner”.

Fibia/NRGi investerer 4,6 mia. kr
Områdedirektør for produktion Mette Schlaikjær Kløve, Fibia: ”2019 har
været et godt år for Fibia. Vi har for alvor accelereret vores fiberudrulning.
I 2019 leverede vi fibernet til knap 70.000 husstande og andelshavere
fordelt på en række større byer, landområder, samt i mindre områder med
dårlig dækning støttet af statens bredbåndspulje.”
Blandt projekterne nævnes Slagelse, Skælskør, Næstved, Sorø og Nykøbing Sjælland, Lystrup/Skødstrup ved Aarhus. Derudover har Fibia udrullet
fibernet på størstedelen af Samsø i 2019 og forventer at være færdige med
det arbejde i 2. kvartal 2020.

”
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Vi har et meget langsigtet syn på teknologi, og vi
vurderer, at på lang sigt - her taler vi fem-ti år og
også længere frem - da vil fiber sammen med 5G
på mobilnetværket helt klart være de dominerende teknologier
Andreas Pfisterer, TDC Net
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”

Når TDC melder ud, at de vil rulle fiber ud til 1 million husstande i Danmark, taler vi om det største
fiberprojekt nogensinde. Vi er enormt priviligerede
i Danmark med de investeringer der sker lige nu.
Michael Brogaard Jensen, Vimento

Fibernet rullet
ud i landdistrikter

›››
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”Fibia har fået ca. 40.000 nye kunder på vores fibernet, og vi forsyner nu
ca. 160.000 husstande med aktivt bredbånd og øvrige WAOO produkter”.
”Vi har også etableret en del Erhvervsforbindelser i 2019. I slutningen af
august 2019 indgik Odsherred kommune en aftale med Fibia - om at skifte
fra TDC pr. 31. marts 2020. Aftalen går ud på, at vi skal levere dataforbindelser til alle kommunens 70 lokationer. En løsning, hvor lokationerne bindes sammen i en lukket, sikker netværksløsning,” siger Mette Schlaikjær
Kløve, der forventer at den sidste lokation i Odsherred Kommune er klar til
overlevering fra Fibias side senest d. 31. marts 2020.
Fibias ambition for 2020 er at fortsætte udrulning i samme tempo og udbygge den digitale infrastruktur og tilbyde fiberforbindelser til flest mulige.
Målsætningen er at give alle andelshavere et tilbud om en fiberforbindelse
inden udgangen af 2023.

Energiselskaberne har i høj grad udrullet fibernet i de danske landdistrikter, hvor behovet for bedre bredbånd har været stort. Resultatet
er, at dækningen med fibernet i landdistrikterne i dag er over 60 %,
hvilket giver Danmark en 2. plads i EU over de bedst dækkede lande.
n Også på en lang række mindre danske øer såsom Læsø, Samsø,
Ærø, Omø, Aarø, Askø, Lillø, Thurø, Sejrø, Jegindø, Fur, Fejø, Orø,
Agersø, Mandø, Fanø, Femø og Enø som alle har fibernet. Både
Læsø og Samsø har 100 % dækning med fibernet og er de første
danske kommuner til at opnå fuld dækning.
n Fibernettet overhaler på landsplan – i 2020 – det gamle kobbernet som den mest udbredte bredbåndsforbindelse på fastnettet
i Danmark. Sidste år satte udbredelsen af fibernet Danmarksrekord med over 70.000 nye tilslutninger.
n Håndværkerfradraget (BoligJobordningen) giver mulighed for
fradrag ved etablering af en ny fibernetforbindelse.
n TDC er i 2019 begyndt at udrulle fibernet i konkurrence med
energiselskaberne. Hovedparten af investeringerne er indtil
videre foretaget i Region Hovedstaden.
Investeringerne i fibernet er afgørende for 5G-udbredelse i Danmark
n Ifølge tal fra EU-Kommissionen udgør 2/3 af omkostningerne ved
at udbrede 5G den bagvedliggende fibernet-infrastruktur.
n De lande hvor investeringerne i fibernettet har sikret massivt
udbredelse af fibernet har således en stor fordel, når det gælder
fremtidens 5G.
n Realisering om udbredelse af 5G i Danmark hviler på behovet for
et fintmasket fibernet i hele landet.
Kilde: Dansk Energi
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Kit-Magasinet skrev i november 2018 om de to energiselskaber – Seas
NVE på Sjælland og Nrgi i Østjylland – som over de næste fem år investerer i alt 4,6 mia. kr. i udrulning af fiber til el-kunderne.
Selskabet mærker stigende efterspørgsel efter lynhurtige bredbåndsforbindelser, og arbejder hver dag ihærdigt for at imødekomme flest mulige.
Men det er en tung proces at grave rør og fiberkabler ned, hedder det.

Energiselskabernes investeringer
Ifølge branchechef for telepolitik Thomas Woldiderich, Dansk Energi, har
energiselskaberne gennem de sidste 10-15 år investeret 20 mia. kr. i udbredelsen af fibernet i Danmark og yderligere 10-15 milliarder er påkrævet
for at sikre fuld dækning i hele landet.
”Hvis ikke energiselskaberne havde sat spaden i jorden for cirka 15 år
siden og var begyndt at udbrede fibernet i Danmark, så havde vi været
håbløst bagud i Danmark, når det gælder en digital infrastruktur i verdensklasse. Vi havde også haft en enorm digital kløft mellem land og by, noget
som energiselskabernes fibernet i den grad heldigvis har været med til at
lukke.”
”Vi forventer som minimum et tilsvarende, hvis ikke øget investeringsniveau i fibernet de kommende år, for efter næsten to årtiers totale fravær,
så er TDC langt om længe også kommet til den erkendelse, at fibernettet
er en god, langsigtet investering. Det krævede dog nye ejere i form af
pensionskasser, der som de forbrugerejede energiselskaber tænker i et
langsigtet samfundsperspektiv med deres investeringer”.
‹‹‹

”

Vi forventer som minimum et tilsvarende, hvis
ikke øget investeringsniveau i fibernet de kommende år, for efter næsten to årtiers totale fravær, så er TDC langt om længe også kommet til
den erkendelse, at fibernettet er en god, langsigtet investering.
Thomas Woldiderich, Dansk Energi
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Tjekditnet.dk
giver kommuner
adgang til data om
bredbåndsdækning
Energistyrelsen kommer med en ny funktion på hjemmesiden Tjekditnet.dk,
som giver kommuner, bredbåndsudbydere og andre brugere adgang til
rådata om bredbåndsdækningen i et lokalt område. ”Det hilser vi
velkomment,” siger bredbåndskonsulent Niels Kjærgaard, Guldborgsund.

”

over bredbåndmulighederne og dermed et
vidensgrundlag til brug for den lokale bredbåndsindsats”.
”Med den nye funktion på Tjekditnet.dk
bliver det nemmere og billigere for os selv
at lave den slags opgaver og få overblikket.
Nu kan vi se i et større geografisk område,
hvilke ejendomme, der har god dækning
og hvilke ejendomme, der ikke har. Nogle
gange er det blot enkelte husstande i et
område, der ikke har dækning. Hvis vi som
kommune ved, at en leverandør vil rulle ud
i området, så kan vi måske skubbe lidt på
og hjælpe de ejendomme, der ikke har god
bredbåndsdækning,” siger Niels Kjærgaard.

Funktion kan spare
kommunale ressourcer
Funktionen vil gøre det nemmere for en

FAKTA
Tidligere har vi kun kunnet hente data på adresseniveau. Når vi som kommune skulle skalere det op i
større geografiske områder, kunne vi ikke få præcise
data. Det kan vi nu. Dermed har vi som kommune
mulighed for at få et overblik over bredbåndmulighederne og dermed et vidensgrundlag til brug for den
lokale bredbåndsindsats.
Niels Kjærgaard, Guldborgsund Kommune:

›››

Energistyrelsen giver kommunerne mulighed for selv at lave mere præcise analyser
af lokale bredbåndsforhold via en ny funktion på hjemmesiden tjekditnet.dk. Oplysningerne på hjemmesiden kommer fra danske
teleudbydere som har pligt til en gang om
året at indberette data på adresseniveau
om deres fastnet bredbåndsdækning.
Energistyrelsen har udviklet den nye rådata-funktion på hjemmesiden Tjekditnet.dk,
som kommunerne og bredbåndsudbydere
kan anvende.
Bredbåndskonsulent Niels Kjærgaard,
Guldborgsund Kommune: ”Tidligere har vi
kun kunnet hente data på adresseniveau.
Når vi som kommune skulle skalere det op i
større geografiske områder, kunne vi ikke få
præcise data. Det kan vi nu. Dermed har vi
som kommune mulighed for at få et overblik

kommune at lave analyser af de lokale
bredbåndsforhold – og dermed give et bedre grundlag for dialog med relevante bredbåndsudbydere om, hvor man ser størst
behov for at få udrullet hurtigt bredbånd.
Niels Kjærgaard: ”De data, vi kan trække fra
tjekditnet.dk, får vi i et filformat som vi kan
lægge ind i kommunens GIS-system. Hermed får vi et overblik over hele Guldborgsund Kommune og kan se, hvilke husstande,
der har fiber, internetadgang via kabel-tv,
fast trådløs og internet via kobberforbindelser. Vi får rent visuelt et overblik, som vi kan
bruge i vores dialog med leverandørerne”.
”Vores fokus er, at alle kommer med. Også
dem for enden af vejen. Om det er med
fibernet eller fast trådløse bekymrer jeg
mig ikke om, så længe forbrugerne får en
acceptabel internethastighed,” siger Niels
Kjærgaard, der hilser initiativet fra Energistyrelsen velkomment.
Den nye funktion giver også bredbåndsudbyderne mulighed for at anvende rådata fra
Tjekditnet.dk, når de skal planlægge deres
udrulning.
”I dag er data et betydningsfuldt råstof for
erhvervslivet. Vi håber, at der er udbydere,
som kan gøre brug af data fra Tjekditnet.
dk til at komme endnu længere ud med
den kommercielle udrulning af bredbånd.
Samtidig kan der måske være andre typer
af virksomheder, der kan se forretningsmuligheder med afsæt i de samme data,”
siger kontorchef i Energistyrelsen, Signe
Schmidt.
‹‹‹

n Energistyrelsens bredbåndsportal, Tjekditnet.dk, har siden 2015
givet mulighed for at undersøge
mobil- og bredbåndsdækningen på
alle adresser i Danmark. Hver måned er der ca. 30.000 besøgende,
der benytter sig af muligheden.

n Oplysningerne på portalen beror
på data fra de danske teleudbydere, som er forpligtede til mindst én
gang om året at indberette data på
adresseniveau om deres fastnetbredbåndsdækning. Der er cirka
120 udbydere, som indberetter data
til Tjekditnet.dk.
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Nyt onlineforum for kommunerne
med udvikling af digital
infrastruktur
Med en ambition om at styrke kommuner og regioners viden om, hvad der virker, og hvordan man kan skabe bedre digital
dækning lokalt, lancerer Vidensforum for Digital Infrastruktur nu et online forum. FORUM, som det hedder, er et digitalt mødested, hvor kommuner og regioner kan dele viden, erfaringer og ikke mindst spørgsmål om arbejdet med udviklingen af den
digitale infrastruktur.
Der er fortsat en lang række områder i landet, hvor dækningen ikke er optimal, og behovet for en stærk og tidssvarende digital infrastruktur bliver
kun større fremadrettet. Selvom udrulningen af mobil- og bredbåndsinfrastrukturen i Danmark er markedsbaseret, så spiller kommunerne en
central rolle i forhold til at skabe en fremtidssikret digital infrastruktur.
Ambitionen med FORUM er at understøtte kommunernes bidrag til den
fælles dagsorden.
Med FORUM er der skabt en online platform, hvor medarbejdere fra
kommuner og regioner kan dele viden om digital infrastruktur og hjælpe
hinanden med erfaringer på tværs af landet. Formålet med FORUM er, at
kommunerne i fællesskab understøtter og kvalificerer det daglige arbejde
bedst muligt. Det kan være alt lige fra inspiration om indsatser i områder,
hvor markedet ikke af sig selv sikrer bedre dækning til konkrete forslag til,
hvordan man som kommune kan promovere bredbåndspuljen i 2020. Tanken er, at FORUM kan bruges til både idé-generering og løbende support.
Ifølge projektleder i Vidensforum for Digital Infrastruktur, Nanna
Andersen Milthers, er der et behov for en bredere og mere struktureret
vidensdeling på tværs af landet, for her ligger et stort potentiale: ”Gennem
arbejdet i Vidensforum, er det vores oplevelse, at der allerede på nuværende tidspunkt er en masse relevant viden og stærke cases, der kan bringes
i spil. Og med FORUM kan vi gøre dette på en effektiv måde, og dermed
styrke indsatsen ved at udnytte den viden og de ressourcer, der allerede
eksisterer landet over”.

”

FORUM er bygget op om OS2loop, der er en open-source løsning fra OS2.
Det er en meget enkel og brugervenlig løsning. Det betyder, at det er nemt
og hurtigt at dele og opnå viden om de problemstillinger, man står med.
FORUM er et lukket forum forbeholdt kommunale og regionale medarbejdere, der arbejder med digital infrastruktur. Det henvender sig dog ikke
kun til den garvede bredbåndskonsulent, men til alle grupper af medarbejdere, der i deres arbejde beskæftiger sig med den digitale infrastruktur.
Det er gratis af være medlem af forum, og som Nanna Andersen Milthers
pointerer: ”Det eneste, vi forventer af medlemmerne er, at de er generøse
med deres viden og erfaringer, og at de er nysgerrige på de spørgsmål, input og gode erfaringer, deres kollegaer på tværs af landet deler i FORUM”.
‹‹‹
Hvis du ønsker at blive medlem af FORUM, skal du kontakte projektkonsulent, Martin Nygaard på mny6@balk.dk eller 2516 9712.
Her kan du få yderligere information om FORUM samt oprettet en
profil.

Vidensforum for Digital Infrastruktur er et tværkommunalt projekt
under Region Hovedstaden. Projektets overordnede formål er at
fremme arbejdet med tidssvarende mobil- og bredbåndsdækning
i kommunerne. Vil du vide mere om projektet, kan du læse om
projektet på digitalinfrastruktur.dk

Det er gratis af være medlem af FORUM. Det eneste, vi forventer af
medlemmerne er, at de er generøse med deres viden og erfaringer,
og at de er nysgerrige på de spørgsmål, input og gode erfaringer,
deres kollegaer på tværs af landet deler i FORUM.
Nanna Andersen Milthers, Vidensforum for Digital Infrastruktur
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BLIV KLAR TIL

NSIS MED REFLECTIVE
Med Reflective Organzation får man på få uger dannet sit
organisationsoverblik. Herved er grundlaget skabt for identity
governance og efterlevelse af de nye NSIS-krav.

Reflective Organization gør det
simpelt, at komme i gang med at
udnytte organisationsdata

ORGANISATIONS- OG
IDENTITETS LIVSCYKLUS

Organisationen beriges med identiteter fra
eksisterende kilder til organisationsoplysninger, og bearbejdes kun, hvor oplysningerne
ikke er dækkende og korrekte. Implementeringsarbejdet er herved minimalt.

LOKAL
IDP

Organisationen kan skabes, alene ved brug
af eksisterende kilder til organisationsdata.
Identiteter og deres livscyklus styres på
baggrund af integration til lønsystem og
processer.
Identiteter koblet med en tofaktorkomponent
gør kommunen klar til NSIS-kravene.
Læs mere om udvidelser med IDM, HR-processer og
brugerattestering til IT-revisionen på reflective.dk

Værdi

Implementeringsforløb

• Data skabes ét sted, genbruges mange.
• Der opnås et nyt overblik over eksisterende
data, på tværs af siloerne.
• Lave omkostninger og ressourcetræk for at
komme i gang. Organisation as-a-service.

•
•
•
•

Vil du høre mere?
Kontakt
Reflective A/S
M: info@reflective.dk
T: 5335 6123

Data indlæses fra lønsystem og AD.
Data vaskes og beriges.
Integration til to-faktorkomponent etableres.
Processer sættes op.

n BORGERBLIKKET

/ Af Flemming Kjærsdam

TEMA

Borgernes adgang til
egne data – Ny milepæl
i digitaliseringen

›››
Kommunerne tager nye skridt i
digitaliseringen og deres fælles samarbejde,
når alle 98 kommuner som minimum skal udstille
data inden for otte sagsområder senest ved
udgangen af 2020.
Kit-Magasinet har tema om Borgerblikket og har
talt med nogle af de kommuner, som var med i
pilotforsøget, der startede i 2018.
De har allerede erfaringer på området, som de er
villige til at dele. Lige nu er er 15 kommuner i drift
med at udstille data via Borgerblikket og den
fælleskommunale infrastruktur.
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Nu skydes første
etape med data fra
Borgerblikket i gang
Inden udgangen af 2020 skal alle 98 kommuner udstille data inden for otte sagsområder, som borgere via Borger.dk får adgang til. Ifølge KOMBIT, som har ansvaret for at få alle kommuner tilsluttet Borgerblikket, er der lige nu 15 kommuner i drift.
”Borgerblikket betyder, at data kan samles på
tværs af fagsystemer via den fælleskommunale infrastruktur og derefter udstilles som
et overblik til borgeren. Og i takt med at vi får
flere data på Borgerblikket, bliver gennemsigtigheden større for borgerne. Ifølge Digitaliseringspagten er det meningen, at overblikket
skal gøres bredere i løbet af de kommende
år, så det omfatter flere sagsområder fra
kommunerne samt sager og ydelser fra stat og
regioner.”

Ligesom SAPA
Borgerblikket bruger de samme data som
SAPA, og det hele afhænger af, om kommunernes fagsystemer bliver koblet på de fælleskommunale indekser.
”Hele tilslutningsforløbet, hvor vi hjælper kommuner og leverandører med at koble deres fagsystemer på de fælleskommunale indekser,
giver både flere data i SAPA og mulighed for at
udstille de samme data for borgeren via
Borger.dk. Dermed er fagsystemernes integration til de fælleskommunale indekser en forudsætning for, at både Borgerblikket og SAPA
kan lykkes. Forskellen på SAPA og Borgerblikket er, at med SAPA bestemmer kommunerne
selv, hvilke data de ønsker at gøre tilgængelige
for deres medarbejdere. Med Borgerblikket
fastlægges det løbende, hvilke data, der skal
gøres tilgængelige hvornår i den fælleskommunale infrastruktur, så de kan vises for
borgeren på Borger.dk.
KLs arbejde med de fællesoffentlige aftaler,
SAPA-kommunernes ønsker til nye data og
KOMBITs prioriteringer i de leverandørrettede tilslutningsforløb, koordineres tæt af os i
KOMBIT,” siger Klaus Rasmussen.
Fortsættes på side 30 ›››

›››

Ifølge Økonomiaftalen 2020 skal alle landets
kommuner give borgere adgang til egne data
på otte udvalgte sagsområder inden udgangen
af 2020, og frem mod 2024 skal der gradvist
udvides med data fra flere sagsområder.
Hvilke områder aftales ifm. de årlige aftaler
om kommunernes økonomi. Det vil stille høje
krav til kommunernes datakvalitet og journaliseringspraksis, når der åbnes for flere og
flere data, som borgeren har direkte adgang
til. At udstille data for borgerne er ikke nogen
nem øvelse, men det er en vigtig øvelse, som
tilfører et yderligere niveau af åbenhed mellem
borgeren og det offentlige.
I øjeblikket er 15 kommuner i drift med Borgerblikket på Borger.dk, og målet er, at alle
98 kommuner kommer med inden udgangen
af 2020. 92 kommuner har ifølge KOMBIT
underskrevet tilslutningsaftalen til Borgerblikket, og KOMBIT er i dialog med de resterende
kommuner.
Borgerblikket er en snitflade, som samler og
beriger data fra fagsystemer i kommunerne,
og som udstilles på Borger.dk. På Borger.dk
kan borgeren gå ind på ”Min side” og derefter
på ”Sager” og ”Ydelser og gæld” og se data fra
kommunen om sin egen sag.
”Min side” vil i løbet af 2020 skifte navn til ”Mit
overblik”, som også er navnet på det fællesoffentlige initiativ hos Digitaliseringsstyrelsen. Mit Overblik kommer på sigt til at samle
og vise de væsentligste data for hver borger
på tværs af kommuner, regioner og statslige myndigheder. I de 15 kommuner, der pt.
udstiller data, kan borgerne gå ind og se, hvad
der er sket i sagen, eller hvad der sker med de
kontante ydelser. Borgerblikket skaber overblik
på tværs af sagsområder.
Chefkonsulent Klaus Rasmussen, KOMBIT:

Disse otte
sagstyper og
ydelser skal
udstilles i 2020.
n Sygedagpenge
n Kontanthjælp
n Uddannelseshjælp
n Revalidering
n Ressourceforløbsydelse
n Ledighedsydelse
n Fleksløntilskud
n Udvalgte enkeltydelser
Lanceringsdatoer:
3. marts 2020
2. juni 2020
1. september 2020
1. december 2020

Ifølge KOMBIT er Borgerblikket
stillet til rådighed for kommunerne i
januar 2020. Alle kommuner vælger
herefter en lanceringsdato i løbet
af 2020, samt hvilke sagsområder de ønsker at udstille sager og
ydelser for. Når kommunen har
underskrevet tilslutningsaftalen
og en databehandleraftale, åbnes
der for adgang til Borgerblikkets
administrationsside, som tilgås via
SAPAs administrationsmodul. Her
konfigurerer kommunen selv hvilke
sagsområder, de ønsker at udstille
for borgeren.
Kommunerne skal inden udgangen
af 2020 have taget Borgerblikket i
brug og skal som minimum have
tilvalgt de otte aftalte sagsområder.
Den enkelte kommune kan dog
sagtens vælge at vise flere sagsområder fra starten eller gradvist
udvide antallet af sagsområder,

29

4,70 pr. borger pr. år
Prisen for Borgerblikket er 4,70 kr. pr. borger pr. år. Borgerprisen skal
bl.a. dække drift og vedligehold, videreudvikling af løsning til visning af
flere datatyper (f.eks. gæld), tilpasninger af infrastrukturen til borgerblikkets behov samt hjælp til tilslutning af fagsystemer til infrastrukturen.
Derudover skal hver kommune sørge for at synkronisere data fra
relevante fagsystemer til den fælleskommunale infrastruktur. Denne
opgave skal løses i samarbejde med leverandøren af fagsystemet.
Investeringen i integrationer kan dog deles med SAPA-implementeringen, da det er de samme integrationer, der giver data både i SAPA og i
Borgerblikket.

”

‹‹‹

Borgerblikket betyder, at data kan samles på
tværs af fagsystemer via den fælleskommunale
infrastruktur og derefter udstilles som et overblik
til borgeren. Og i takt med at vi får flere data på
Borgerblikket, bliver gennemsigtigheden større
for borgerne.
Klaus Rasmussen, KOMBIT
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Leverandører til Borgerblikket

n Netcompany har bygget Borgerblikkets applikation for sager og
ydelser, der formidler data til Borger.dk

n KMD driver Støttesystemerne, som leverer data til Borgerblikket
n Serviceplatformen er under overdragelse fra Systematic til IBM

BAGGRUND

Ifølge KOMBIT er der i kommunerne en række fagsystemer, der på sigt
kan blive relevante for at udstille data for borgerne. Set med sagsbehandlerens øjne sker der en registrering og journalisering af data
i fagsystemet, som opfylder datakvaliteten. Udvalgte data om sagen
lægges af fagsystemet ned i indekserne. Data transporteres herfra hen
til Borgerblikket. Borgerblikket er en applikation, der formidler fagsystemets data, så de er nemt forståelige for borgeren og sammenlignelige
på tværs af fagområderne. Data præsenteres i sidste ende på Borger.
dk.
Klaus Rasmussen: ”Når data om sager i kommunen lægges ind i
indekserne på samme måde, sker der en standardisering af data. Det
betyder, at borgernes egne data, bliver sammenlignelige på tværs af
fagområder, og borgeren dermed kun skal sætte sig ind i én måde at
forstå data på - fx oplysninger om sagens status”.

›››

Fra sagsbehandler til borger

Borgerblikket hed tidligere Adgang til egne data og startede
som projekt den 11. december 2018 med borgere fra fem
kommuner. Borgerne kunne få et overblik over deres sager
og ydelser via Borger.dk, som led i KL’s projekt ”Borgernes adgang til egne data”. Yderligere 10 kommuner kom senere på.
Formålet med projektet er fortsat tillid til den kommunale
sagsbehandling ved større åbenhed og transparens.
Som en del af projektet er der udviklet en fælleskommunal
løsning kaldet Borgerblikket. Løsningen er udviklet på den
fælleskommunale infrastruktur i KOMBIT, og er derfor skalérbar til alle kommuner.
Borgeren logger sig ind på Borger.dk og går ind på Min side.
Derfra kan man klikke sig ind på ”Sager” og ”Ydelser og gæld”.
Her tilgår borgeren et overblik over sager og ydelser. Hvis
borgeren vil vide mere om sagen eller ydelsen, skal borgeren
ifølge konceptet ledes videre til en fagspecifik selvbetjeningsløsning. Hvis det er en sygedagpengesag, så ledes borgeren
videre til www.mitsygefravaer.dk. Det er ikke meningen, at
Borgerblikket skal stå for udstilling af alle borgerrelevante
oplysninger om en sag eller ydelse, men at det skal give et
overblik og derefter sende borgeren videre.

n BORGERBLIKKET

/ Af Flemming Kjærsdam

TEMA

”Vejle foreslår
systemunderstøttelse til at
forbedre datakvaliteten”
Vejle var med som pilotkommune for ”Borgerens adgang til egne data” i 2018. Nu to år senere er det obligatorisk for
samtlige kommuner at udstille minimum otte sagsområder via Borgerblikket på Borger.dk. ”Der har været fordele ved at
være med fra begyndelsen,” siger IT-løsningsarkitekt Jesper Brøns Sejersen, Vejle Kommune.
”Da vi startede på Borgerblikket som pilotkommune, var data noget, der
blev brugt internt. Fra sagsbehandler til sagsbehandler. Nu skal data vendes om. De skal vises for borgerne. Det kræver en ændret adfærd og ændrede arbejdsgange hos sagsbehandlerne. Det tog vi fat i fra starten. Den
ændrede adfærd handler om, at der er styr på dokumenttitler. Det handler
om navngivning af sager, og det sprog medarbejderne bruger i notater,”
siger IT-løsningsarkitekt Jesper Brøns Sejersen, Vejle Kommune.
I Vejle Kommune har arbejdet med journaliseringspraksis og håndtering
af data stået på i en hel del år. Lige siden Kommunalreformen i 2007. Men
data er primært blevet tænkt ind i organisationen og i mindre grad ud mod
borgeren.
”Vi har arbejdet med journaliseringspraksis siden 2007, og vi må erkende,
at det er en stor og vedvarende opgave for medarbejderne at overholde
procedurer og governancetiltag i en travl hverdag. Derfor skal vi undersøge, hvordan vi kan få forskellige former for systemunderstøttelse ind over
for at sikre en høj datakvalitet.” siger Jesper Brøns Sejersen.
Han mener, der ligger en del arbejde for de kommuner, der ikke er begyndt
at forberede sig på Borgerblikket, da Borgerblikket stiller krav til kommunernes dokumentations- og journaliseringspraksis.
”Jeg vil godt sige til kommunerne, at der ligger noget arbejde og venter på
jer. Hvis man ikke har snakket datakvalitet i kommunen forud for Borgerblikket, så ligger der en hel del arbejde for at blive klar til det,” siger han.

Kvalitetssikring

foreslår Jesper Brøns Sejersen, at der bliver udviklet en ”kvalitetssikringskomponent”, som kan bruges af alle kommuner f.eks. til at understøtte
sagsbehandlere ved borgeres ansøgninger om aktindsigt.
Han har foreslået denne komponent til KOMBIT’s idébank og til OS2fællesskabet.
”Det er vigtigt at få udviklet en kvalitetssikringskomponent. En algoritme,
der løber dokumenter igennem for 120 forbudte ord og personfølsomme
oplysninger i eksempelvis journalnotater. Komponenten skal sikre, at der
ikke optræder personfølsomme oplysninger i sager, som borgeren får
indsigt i,” siger Jesper Brøns Sejersen.
Han mener, komponenten vil blive efterspurgt efterhånden, som det går
op for alle kommuner, at de skal udstille data til borgerne. I dag er 15
kommuner på Borgerblikket, men inden udgangen af 2020 skal alle 98
kommuner være koblet på.
Da Vejle begyndte som pilotkommune for to år siden, valgte kommunen
blot to KLE-numre ”Kontanthjælp og sygedagpenge”.
”Ret tidligt i forløbet som pilotkommune, ville vi ikke vise dokumenter på
Borger.dk. De data, vi viser på Borger.dk, er metadata – eller systemdata.
Det vil sige data, der er målrettet borgeren, som stammer fra eksempelvis
KMD Aktiv eller KMD Dagpenge, som vi har en berretiget tiltro til er korrekte. Når vi så tager det næste skridt, hvor vi viser data fra et ESDH-system,
er vi ved at undersøge, hvordan det er muligt at systemunderstøtte kvalitetssikringen af data – eksempelvis via en kvalitetssikringskomponent”,
siger Jesper Brøns Sejersen.

Som en mulig løsning til en systemunderstøttet datakvalitetssikring
Fortsættes på side 32 ›››
31

Stafetten gives videre
Han har arbejdet med Borgerblikket indtil nu. Men han giver stafetten
videre til digitaliseringskonsulent Sine Sundall Munkholm.
”Da Borgerblikket startede op som pilotprojekt, så ledelsen i Vejle kommune hurtigt værdien i en løsning, der byggede på eksisterende systemer
og på visionen om, at borgerne i højere grad skal opleve større åbenhed
og ejerskab over egne data og hermed sikre troværdigheden og tilliden til
kommunen”, siger Sine Sundall Munkholm.
Hun fortæller, at der med Borgerblikket er kommet et øget behov og mindset for god datakvalitet og journaliseringpraksis. Når kommunen går i
gang med at give borgerne overblik og indsigt i egne data, er det derfor
vigtigt at arbejde målrettet og strategisk med, hvordan man ønsker vise
data og forberede datakvalitet, bl.a. for at sikre, at der afsættes de nødvendige ressourcer til, at medarbejderne klædes på.
”Det er vigtigt at medarbejderne får datakvalitet ind under huden og føler
sig trygge i, at data vises for borgeren. Vi har f.eks. overvejet en øvelse,
hvor medarbejderne får afsat tid til at kigge deres sager fra de seneste
uger igennem og få tilrettet om nødvendigt. Både så dataene kan udstilles
for borgerne men mest af alt for at sikre, at de fortsat får journaliseringspraksis og datakvalitet ind som rutine i dagligdagen” siger Sine Sundall
Munkholm.
”Det handler om at gøre klart, hvad der skal til, før vi kan vise data. Det kan
for eksempel gøres ved at foretage en stikprøve af data. Det er ikke fordi,
vi har fundet mange fejl i dokumenterne. Men med Borgerblikket skal data
i højere grad tænkes ud mod borgerne. Det er en anden måde at tænke
data og datakvalitet på for medarbejderne. Det handler derfor ikke kun
om, at dataene skal være uden fejl. En dokumenttitel skal for eksempel
også være sigende for borgeren” siger hun.
”Da data tidligere har været tænkt i en anden kontekst end i den, som den
skal fremadrettet, er det vores erfaring, at det skaber en tryghed blandt
medarbejderne, at kommunerne i Borgerblikket skal angive en dato for,
hvor langt tilbage data skal vises fra. Det giver os mulighed for at tænke
fremadrettet og sige, at fra denne her dato vises data for borgeren ”, fortæller Sine Sundall Munkholm

”
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”

Det er vigtigt at få udviklet en kvalitetssikringskomponent. En algoritme,
der løber dokumenter
igennem for 120 forbudte
ord og personfølsomme
oplysninger i eksempelvis
journalnotater.
Jesper Brøns Sejersen, Vejle Kommune

Sagsstatus OIO
I en undersøgelse KL gennemførte sidste forår – et år inde i Borgerblikket
– viste, at der havde været 83.000 borgere inde og besøge de fem pilotkommuners services. Næsten 70 pct. af borgerne var positive. Men Jesper
Brøns Sejersen hæftede sig ved en ting.
”Der var kritik fra borgere af, at de ikke kunne se tilstrækkeligt om sagsstatus på Borger.dk. De kunne ikke se, om en sag afventede sagsbehandling. For en borger er det en interessant information at få. Her vil jeg
foreslå, at OIO-standarden kommer ind som en udvidet status på en sag.
Dermed vil borgeren kunne se om om en sag afventer sagsbehandling, og
at borgeren vil få svar på Digital Post. Der er behov for den løsning. Den er
efterspurgt af borgerne,” siger Jesper Brøns Sejersen.
‹‹‹

Det er vigtigt at medarbejderne får datakvalitet ind under
huden og føler sig trygge i, at data vises for borgeren.
Sine Sundall Munkholm, Vejle Kommune

/ Af Flemming Kjærsdam

n BORGERBLIKKET

TEMA

›››

Kommunens ledere og
medarbejdere har taget
overraskende godt imod
Borgerblikket

Favrskov Kommune var tidligt ude i 2018, da den kom med som en af fem pilotkommuner i KL-projektet ”borgerens adgang
til egne data”. Pilotkommunerne åbnede for borgernes adgang til egne data i december 2018. I dag 14 måneder senere, siger
projektleder i IT-afdelingen Kasper Andreas Allerslev, Favrskov Kommune, at sagsbehandlere og ledelser inden for de forskellige emneområder, har taget overraskende godt imod Borgerblikket.
Reelt var omstillingen ikke særligt stor. Faktisk
blev vi overraskede over hvor lille omstillingen
var. Vi skulle ikke ændre arbejdsgange. Vi kvalitetstjekkede vores arbejde tilbagevirkende.
Det tog lidt tid. Ca. en time pr sagsbehandler.
Men vi fandt ud af, at vores arbejde faktisk
havde en kvalitet der fint tålte dagens lys.
Kasper Andreas Allerslev: ”Sagsbehandlere og
ledere har været positive over for at give borgerne større indsigt i egen sag. De er positive
over for at åbne op over for borgerne. Det er en
udbredt holdning blandt sagsbehandlere og
ledere, at åbenheden kan stille borgerne bedre
i forhold til at tage et medansvar for deres
eget forløb. Der er ingen der siger, at borgerne
skal det, men nu har de muligheden. Samtidig
bevirker åbenheden, at den afmystificerer
sagsbehandlernes arbejde. Hvis myndigheden
er lukket omkring det, kan der opstå rygter om,
at sagsbehandlere skriver grimt om borgere
eller prøver at snyde dem for ydelser. Det gør
vi selvfølgelig ikke, men rygterne kan opstå,
hvis borgerne ikke har indsigt i deres egen sag.
Nu vil de kunne se overskrifter på egne sager,
og hvis de ønsker flere informationer med
adgang til dokumenter i sager, kan de søge om
aktindsigt. Det er godt for kommunen at åbne,
fordi det signalerer større troværdighed over
for borgerne”.

Aktindsigt
I dag arbejder sagsbehandlere som udgangspunkt i, at borgere kan søge om aktindsigt.
Vores dokumentation har en kvalitet så der
kan søges aktindsigt.
”Vi har hele tiden været i gang med at skrive

tydeligt og nemt forståeligt for de involverede borgere, så man er klar til at svare på en
aktindsigt. Men selvfølgelig er der kommet
mere fokus på sagsbehandlingen, fordi borgerne kan kigge med,” siger Kasper Andreas
Allerslev.

Seks emneområder
Størstedelen af vores arbejdsmarkedsområde
sygedagpenge, kontanthjælp og integrationsydelse er på Borgerblikket. Favrskov Kommune
har åbnet op for dette siden december 2018
med mulighed for at kigge tilbage til august
2018.
”Ifølge bølgeplanen vises 10 specifikke
KLE-numre. Jeg har set dem opstillet i en
punktform med otte emneområder, men her
er Ressourceforløbsydelser og specifikke
enkeltydelser samlet med to KLE’er i et punkt.
Vi viser pt. 24 Emneområder. Vi er altså lidt
foran på nogle punkter. Men vi mangler de
specifikke enkeltydelser. Før vi matcher planen
i Digitaliseringspagtens etape 1,” siger Kasper
Andreas Allerslev.
”Vi har ikke set en markant ændring i borgerens adfærd i antallet af aktindsigter. Vi modtager ikke flere spørgsmål hos hotline eller hos
vores sagsbehandlere. Vi mangler to områder
ud af de i alt otte områder som kommunerne
skal kobles på inden udgangen af 2020,” siger
Kasper Andreas Allerslev.
Der var flere grunde til, at Favrskov Kommune
oprindeligt blev pilotkommune. Ifølge Kasper
Andreas Allerslev var der et politisk ønske om
at indgå i projektet.
Der er et ønske om øget tillid til kommunen

og en øget gennemsigtighed for borgerne. Vi
arbejder på at øge troværdigheden hos kommunen og gøre det hele mere gennemsigtigt
– både til gavn for borgerne og til gavn for os
selv. Adgang til Egne Data-projektet var lige i
tråd med det,” siger Kasper Andreas Allerslev.
Favrskov Kommune lagde forsigtigt fra land i
forbindelse med pilotprojektet i 2018. I dag har
kommunen åbnet op for seks emneområder,
heraf de store inden for beskæftigelsesområdet som kommunale sygedagpenge, kontanthjælp og integrationsydelse.
‹‹‹

Kasper Andreas Allerslev holder
indlæg på Kita-seminaret den 5./6.
marts på Koldingfjord, hvor han vil
dele sine erfaringer om Borgerblikket fra Favrskov Kommune.
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TEMA

Syddjurs Kommune:
”Det er ikke teknikken der
er det sværeste”
Betingelsen for at lykkes med at udstille data for borgere og sagsbehandlere er høj datakvalitet. Afdelingsleder for It og Digitalisering Jon Badstue Pedersen, Syddjurs Kommune, fortæller, at det ikke er teknikken, der er det sværeste. Men derimod
arbejdet med at journalisere og strukturere data. For ham har vejen til Borgerblikket været et langt sejt træk, som har stået på
siden Kommunalreformen i 2007.
For at udstille data og give borgerne adgang til egne data, skal datakvaliteten være i orden. Men det er ikke et it-system, der leverer det hele. I
Syddjurs Kommune er der tale om tre separate løsninger, der i et samspil
leverer data til borgerne.
”Det er ikke teknikken, der er det sværeste. Den skal selvfølgelig virke. Det
sværeste er arbejdet med at journalisere og strukturere data i fagsystemerne. Når du lader teknologien kigge ned i sagsdata for at stille det til
rådighed for sagsbehandlere og borgere, er det afgørende, at al journalisering af data er sket korrekt. Det er et langt sejt træk, som har stået på
siden Kommunalreformen i 2007,” siger Jon Badstue Pedersen.
Syddjurs Kommune har gennem flere år arbejdet med at løfte datakvaliteten. Chefkonsulent Henrik Bojsen, har siddet centralt placeret i arbejdet
med datakvaliteten.
”Arbejdet med datakvaliteten understøttes af en central organisering,
et matrixteam, som vi har opbygget i ESDH-regi. Vores ESDH anvendes
relativt bredt i kommunen, og her har vi arbejdet meget med automatisering af processer, herunder intern distribution af post. Statistikken på
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postdistributionen afspejler også kvaliteten i journaliseringen, og dermed
har vi haft et fornuftigt udgangspunkt for at forbedre kvaliteten af de data,
som bruges i ”Borgerblikket” og i ”Min Indsigt”, som er et system, hvor
borgeren kan søge om aktindsigt i egen sag. I matrixteamet har vi samtidig opbygget helt centrale kompetencer inden for anvendelse af KLE-emner og autoritative organisationsdata. Det omfatter også leverandører og
giver os et robust udgangspunkt for at tage SAPA i brug, Borgerblikket og
Den fælleskommunale infrastruktur”.
Jon Badstue Pedersen: ”Set i det store perspektiv, kan vi for alvor begynde
at afsøge potentialerne i, at data nu kan bruges på tværs af organisationen – og af borgerne. Nøglebegreber som ’helhedsorienteret sagsbehandling’ og ’transparens for borgerne’ er helt centrale”.
”Vores fornemmelse er, at f.eks. indeks-data kan bruges til formål og
services, som ikke er fundet endnu. Derfor ser vi frem til at få gang i
hverdags-innovationen hos sagsbehandlere, hos faglige koordinatorer
og hos ledere. I det perspektiv er vi kun lige begyndt,” siger Jon Badstue
Pedersen.

Min Indsigt
Med ”Min Indsigt” får borgerne i Syddjurs Kommune mulighed for at søge
aktindsigt i personsager og sager om ydelser. I Syddjurs Kommune bliver
”Min Indsigt” implementeret som pilotprojekt i myndighedsafdelingen i
Social og Familie samt hos Erhverv og Beskæftigelse, men løsningen kan
skaleres til alle fagområder.
Når borgeren eller tredjepart søger aktindsigt via ”Min Indsigt”, vil systemet automatisk begynde gennemsøgning af kommunens fagsystemer
ved hjælp af webservices og RPA-softwarerobotter, hvorefter alle sagsakter bliver præsenteret for sagsbehandleren i et virtuelt arbejdsrum.
Ved hjælp af OCR-scanning renses akterne for følsomme personoplysninger. Efter sagsbehandlerens gennemgang dannes en samlet PDF-fil, som
leveres direkte til borgerens digitale postkasse.
Familieafdelingen og Erhverv og beskæftigelse havde i 2018 tilsammen ca.
630 anmodninger om aktindsigt. De simple sager tager 30-45 minutter at
behandle, mens de tunge anmodninger kan tage 20-25 timer.

Digitaliseringskonsulent Line Lynggaard Sørensen, projektleder på Min
indsigt i Syddjurs Kommune: ”En anmodning om aktindsigt kan være en
omfattende og tidskrævende proces for kommunens sagsbehandlere.
Foruden kommunikationen med borgeren skal sagsbehandleren hente
sagens dokumenter på tværs af systemer frem, før de gennemlæses og
fremsendes til borgeren, alt sammen ved siden af de normale arbejdsopgaver. Således har digitalisering af aktindsigt givet fordele for både
borgere og sagsbehandlere”.

Den tredje løsning er Borgerblikket
Borgerblikket tilgås via Borger.dk og her får borgeren metadata (dokumenttitler mv.) på de sager, borgeren har hos kommunen. De data, der
udstilles, trækkes fra Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks, som bl.a.
bruges i SAPA (Sags- og Partsoverblik), der er en del af Monopolbrudsprogrammet.
Borgerblikket viser ikke alle sager fra starten. Efterhånden, som flere
sagsbærende systemer kobles på Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks, synliggøres flere og flere sager på tværs af de kommunale serviceområder. Inden udgangen af 2020 skal alle kommuner udstille mindst otte
sagsområder.
Sags- og Dokumentindeks er en del af den nye fælleskommunale infrastruktur, der er et resultat af Monopolbruddet.
‹‹‹

FAKTA

Som nævnt har det været et langt sejt træk med at nå dertil, hvor det er
muligt at kunne udstille data for borgerne som services. I Syddjurs Kommune er der tale om tre separate løsninger som i et samspil leverer data til
borgerne.
Det begyndte med ”NemIndsigt” i 2007, hvor Syddjurs Kommune begyndte med at give borgere og virksomheder adgang til bygge- og emnesager
i kommunen. Det skete i forlængelse af Kommunalreformen i 2007. I
2013 blev NemIndsigt erstattet af løsningen ”Åben indsigt” der i dag giver
offentligheden adgang til bygge- og emnesager på kommunens hjemmeside. Sager, der ikke er knyttet direkte til en borger.
”Åben Indsigt” er en af de mest populære borger- og virksomhedsservices
i Syddjurs Kommune. Der er lige så mange brugere på ”Åben indsigt”,
som der er mobilanvendere på hele sitet Syddjurs.dk,” siger Jon Badstue
Pedersen.
De professionelle brugere af ”Åben Indsigt” – håndværksfirmaer, advokater, projekterende byggefirmaer, arkitekter ytrer stor tilfredshed med
at have digital adgang til byggesager. Ifølge Jon Badstue Pedersen er der
også store gevinster for kommunen. Når en sagsbehandler i kommunen
skriver til en borger eller en virksomhed om en konkret byggesag, bliver
der linket direkte til den relevante sag på hjemmesiden. På den måde
spares der korrespondance, tid og serverplads ved at undgå at sende filer
frem og tilbage mellem parterne.
De to andre løsninger, der giver borgere indsigt, er ”Min Indsigt” og
”Borgerblikket”, som begge er i gang med at blive implementeret. Dermed
digitaliseres mulighederne for at få yderligere indsigt i egne data til gavn
for borgere og virksomheder.

Borgerblikket er gjort obligatorisk for alle kommuner i forbindelse med 2020-økonomiaftalen mellem KL og regeringen.
KL og Kombit planlægger løbende udvikling af løsningen for
at imødekomme ønsket om en lettere og mere brugervenlig
borgeradgang til egne data.
Syddjurs Kommune går snart i gang med at integrere ”Borgerblikket”, ”Åben Indsigt” og ”Min Indsigt”, så borgerne kan
logge sig på Borger.dk med NemID, søge i Borgerblikket og
tage deres søgning med videre i de to andre løsninger og få
dybere aktindsigt.
Brugen af metadata på tværs af de tre systemer understreger
potentialet i den fælleskommunale infrastruktur. I Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks klassificeres data nemlig,
så de er genkendelige og mulige at dele på tværs af de mange
forskellige kommunale it-løsningerPå den måde lettes muligheden for mere helhedsorienteret sagsbehandling, og det
gøres lettere at forebygge tastefejl, når borgerne ansøger og
søger om indsigt.

”

›››

Tre separate løsninger

Det er ikke teknikken, der er det sværeste. Den
skal selvfølgelig virke. Det sværeste er arbejdet
med at journalisere og strukturere data i fagsystemerne.
Jon Badstue Pedersen, Syddjurs Kommune:
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Nyborg Kommune vælger
leverandør til adgangsstyring

›››

Nyborg Kommune har valgt leverandør til et nyt Identity and Access Management-system (IAM) fra ID Connect, som er en
mindre dansk softwarevirksomhed. ”Vi lavede en afdækning af markedet. Her var ID Connect slet ikke i spil. Men så fik vi en
aftale om et tre måneders testforløb, og det gjorde udslaget,” siger IT-chef Henrik Dyrhøj, Nyborg Kommune.

IT-chef Henrik Dyrhøj, Nyborg Kommune var i gang med at undersøge
fire-fem forskellige løsninger inden for adgangsstyring til it-brugerne.
Alle leverandørerne var målrettede inden for den offentlige sektor. Ind fra
siden i forløbet kom så ID Connect, som tilbød Nyborg Kommune et tre
måneders testforløb.
”Vi vælger normalt kun afprøvede løsninger, men da vi så ID Connect’s
løsning, var den så enkel at gå til, at vi besluttede at indgå en aftale om et
tre måneders testforløb,” fortæller Henrik Dyrhøj.
Det er ID Connects første aftale i en kommune inden for Identity og
Access Management. ID Connect leverer en Open Source løsning. Nyborg Kommune har med løsningen fået bedre overblik over kommunens
brugeradministration i forhold til nuværende og kommende KOMBIT-løsninger, ligesom alle API´er i den nye SKI 02.19 SaaS/Cloud er tænkt ind i
løsningen.

ID Connect har i udviklingen af den nye løsning haft fokus på at minimere
administrationsopgaven i forbindelse med brugeradgange i it-afdelingen,
så it-medarbejderne i stedet kan have fokus på at vedligeholde systemer
og roller. Løsningen understøtter både de eksisterende og kommende
åbne standarder, der benyttes i den offentlige sektor i Danmark.
Direktør Jørgen Østergaard, ID Connect: ”Vi bruger OS2 Rollekatalog
inden i vores løsning. Derudover har vi bygget en Access Manager og en
rigtig Log management løsning ind i den. Vi har API-integrationer med
alle tværgående løsninger. Vi replikerer ikke data og samler dem et sted.
Vi lader data ligge de steder, hvor de hører til og samler dem først live, når
brugeren skal bruge dem. Med den automatik bliver systemet hurtigere at
implementere, og lederne i de forskellige afdelinger slipper for de manuelle arbejdsgange, som mange af dem har i dag”.

Økonomien er afgørende
GDPR
Løsningen er udviklet til at håndtere kommunernes krav til adgangsstyring, så compliance i forhold til GDPR-reglerne sikres. Løsningen giver
indsigt i, hvem der har adgang til systemer og data - og hvornår en adgang
sidst har været benyttet.
Ifølge Henrik Dyrhøj var kommunen reelt ikke interesseret i at teste flere
løsninger end de fire-fem stykker, der indgik i markedsafdækningen. Men
de, der var med i projektet, havde en fornemmelse af, at systemet dækkede den funktionalitet, kommunen efterlyste.
”Løsningen er brugervenlig og den giver et godt overblik på tværs af systemer. Den har desuden den fordel, at vi ikke skal sætte en stor implementeringsproces i gang. Derudover giver løsningen på sigt mulighed for at lette
det administrative arbejde markant i forbindelse med, når der kommer
nye medarbejdere eller medarbejdere som rejser fra kommunen. Det er
tanken, at de enkelte ledere rundt omkring i kommunen selv får mulighed
for at oprette brugere og tildele adgang uden at skulle ud i manuelle papirløsninger. Det vil give os større fleksibilitet i tildeling af roller og ansvar på
alle poster i kommunen,” siger Henrik Dyrhøj.
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I Nyborg Kommune har økonomien i anskaffelsen af det nye system været
et vigtigt emne.
”Vi har indgået en god aftale, som er fornuftigt skruet sammen. Den er
økonomisk i drift og frigiver tid, og når vi så samtidig kan levere en bedre
service til vores kollegaer, synes jeg, vi har fået en økonomisk stærk løsning. Der er tale om en SaaS-løsning. Det betyder, at bindingsperioden er
kort. Nyborg Kommune kan, hvis det bliver aktuelt, komme ud af aftalen
med en måneds varsel,” siger Henrik Dyrhøj.
IT-chefen i Nyborg Kommune fortæller, at kommunen normalt køber løsninger, der er i drift i andre kommuner. Men i dette tilfælde fik kommunen
gennem tre måneders test, fingrene helt ned i dejen, og har ved selvsyn
prøvet brugervenligheden af.
”Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med udviklerne fra ID Connect,
som er meget lydhøre for ønsker om ændringer og reagerer hurtigt,” slutter Henrik Dyrhøj.
Nyborg Kommune begyndte test-fasen i juli og er gået over til drift i efteråret.
‹‹‹

NY DIGITAL
TASKFORCE
TIL KOMMUNERNE
Transire og Colibo har i fællesskab dannet en ny digital
taskforce for danske kommuner, som tilbyder ind-til-benet
forløb, som skaber konkrete digitale produkter og services til
en brøkdel af markedsprisen.
Download materiale på:

WWW.COLIBO.COM/TASKFORCE
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Nu er vi enige om,
hvordan vi forstår
og rådgiver om GDPR
Fælles sprog, en masse ny viden og øget bevidsthed om sin egen rolle som kommunal DPO. Det var udbyttet for Jette Rask,
da hun i september 2019 deltog på Den Offentlige DPO-uddannelse hos COK sammen med sin chef og to kollegaer. Undervisernes evne til at tale GDPR ind i en kommunal kontekst er årsagen til, at hun anbefaler kurset til alle, der arbejder med
databeskyttelse i kommunen.
Det er megaspændende, fortæller Jette Rask om sit job som databeskyttelsesrådgiver i Ringkøbing-Skjern Kommune:
”Hverdagen er totalt uforudsigelig. Man tror, at man har en plan for dagen,
men så dukker der noget op, man ikke havde tænkt på, og som man
pludselig skal forholde sig til. Jeg bruger mit hoved temmelig meget i løbet
af en dag. Jeg bliver udfordret, men jeg ”mestrer det næsten”, og det er en
god følelse”, fortæller hun.
Og efterspørgslen efter hendes viden og rådgivning er ikke blevet mindre,
selvom loven om databeskyttelse har halvandet år på bagen:
”Vi er igennem den første fase, hvor vi fik mange nemme spørgsmål og
derfor kunne give hurtige svar. Nu er spørgsmålene mere spidsfindige.
Det er selvfølgelig sværere, når man ikke bare kan bruge sin paratviden,
men det kan også hænge sammen med, at jo bedre man kender lovgivningen, desto mere bevidst inkompetent bliver man. Man bliver klar over
alt det, man ikke ved”, fortæller hun om de opgaver, der fylder mest for
DPO’en lige nu.
I øjeblikket er det videregivelse af personoplysninger, der fylder meget
hos medarbejderne i kommunen, og derfor også hos Jette Rask:
”Vi får mange spørgsmål om, hvad man må videregive inden for egen
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forvaltning og til andre områder? Reglerne gør medarbejderne usikre, og
vi risikerer, at de – i frygt for at handle forkert – helt undlader at handle, og
det kan også være forkert. Så det fylder meget, og medarbejderne tager
reglerne meget alvorligt”, fortæller hun.

Teamet fik et fælles sprog
Som DPO er Jette Rask den eneste, der arbejder med databeskyttelse på
fuld tid. Hun er en del af et team, som foruden hende består af en jurist
og en informationssikkerhedskoordinator. Efter en organisationsændring
blev enheden lagt sammen med HR i en ny stab ’Personale og Digitalisering, og med en ny chef var der behov for et fælles sprog.
Sammen med KL Jura og EU havde COK tidligere afholdt halvdagsmøder
om databeskyttelse for over 300 ansatte i Ringkøbing-Skjern Kommune,
og da Jette Rask læste om Den Offentlige DPO-uddannelse, tog en god
idé form: Hvis alle fire deltog sammen, ville de få samme basisviden og
samme sprog.
Alle fire tilmeldte sig forløbet, og det viste sig at være en god idé:
”Det har givet os et fælles udgangspunkt og et fælles sprog for, hvordan vi
rådgiver ledere og medarbejdere i vores organisation. Vi er nu rimelig eni-

/ Af Chefkonsulent Louise Thinesen Bendtsen, COK

ge om forståelsen og om, hvordan vi rådgiver i databeskyttelsesspørgsmål”, fortæller Jette Rask om udbyttet af teamets deltagelse på forløbet.
Efter forløbet har teamet aftalt at holde månedlige teammøder, hvor de
bl.a. arbejder med materialet fra forløbet for at planlægge de indsatser,
der skal igangsættes i organisationen.
”For mig betyder disse teammøder, at det er nemmere for mig at sparre
med mine tre teamkollegaer. Nogle gange er det fint selv at boge den, men
ofte er det en stor hjælp, hvis der er flere øjne på et spørgsmål. Det kvalificerer vores svar til organisationen”, siger hun.
”Vi gennemgik på uddannelsen også nogle afgørelser fra Datatilsynet i andre lande. Det fik jeg rigtig meget ud af. Vi snakkede bl.a. meget om, hvor
vigtigt det er at have den rette hjemmel. I Grækenland har der f.eks. været
en sag om hjemmel i forhold til personaleoplysninger, hvor organisationen
først brugte samtykke og derefter lovgivning som hjemmel. Den går ikke,
og de fik en millionbøde. Sådan et eksempel skærper min forståelse for,
at vi skal sikre, at vi ikke har anden lovgivning, før vi bruger samtykke som
hjemmel”, fortæller hun om sit faglige udbytte.

Det kommunale er implicit
Det er ikke første gang, at Jette Rask deltager på et forløb for DPO’er. Hun
var på uddannelse i starten af 2018, men fordi uddannelsen ikke var målrettet kommuner, var det en stor opgave at oversætte undervisningen ind i
en kommunal praksis.
”Dette forløb er meget mere målrettet det kommunale. Hele forståelsen
af, hvordan kommunen arbejder, hvilke opgaver, kommunen løser, og
hvordan det politiske system er skruet sammen, ligger implicit i Den Offentlige DPO-uddannelse”, fortæller Jette Rask og giver de to undervisere
Henning Mortensen og Bodil Drabæk rosende ord med på vejen:
”Bodil og Henning er de bedste undervisere, jeg har haft! Jeg kendte til
Henning ad andre veje og havde hørt oplæg fra ham. Jeg havde ikke hørt
om Bodil før, men hun var virkelig god. Jeg blev positivt overrasket over det
faglige niveau og undervisernes forståelse for det kommunale og deres
formidlingsevne.”

Rådgivning, ikke sagsbehandling
Den Offentlige DPO-uddannelse har også styrket Jette Rask i sin rolle som
DPO og rådgiver for organisationen:
”Vi har fået en masse materialer og kompendier, som jeg kan slå op i og

lade mig inspirere af, når jeg skal svare på spørgsmål eller rådgive mine
kollegaer”, fortæller Jette Rask og fortsætter:
”Men jeg er også blevet bekræftet i min rolle i organisationen og i, at vi
gør mange ting godt. På kurset var jeg en af de få DPO’er, der havde lavet
en retningslinje, hvor alle fagområderne selv har ansvar for at indberette
til Datatilsynet ved sikkerhedsbrud. Jeg rådgiver gerne om, hvordan de
håndterer sikkerhedsbrud, men indberetningen skal de selv sørge for.
Som DPO er jeg rådgiver og skal ikke sagsbehandle. Det blev jeg bekræftet
i på forløbet.”
Retningslinjen var et forsøg, som skal evalueres efter et år. Men ifølge
Jette Rask har organisationen taget godt imod initiativet, for det skærper
opmærksomheden på sikkerhed, når man selv skal melde ind.

GDPR skal finde det rette niveau
Som DPO er Jette Rask opmærksom på, at viden om og retningslinjer
vedrørende beskyttelse af personoplysninger ikke rykker, hvis den kun
ligger hos hende:
”GDPR bliver hurtigt abstrakt, og så bliver man usikker. Derfor skal viden
om GDPR ud og arbejde i områderne, så alle har en forståelse af, hvad det
er, og hvad det betyder. Det er med GDPR og som enhver anden lovgivning
på linje med forvaltningsloven, den skal ind og ligge på rygraden. Det er en
vigtig opgave at få det masseret ind i organisationen”, siger hun. Hun holder to årlige møder med kontaktpersoner fra alle kommunens fagområder,
og sammen har de en vigtig opgave:
”Vi skal finde det rette niveau for både at beskytte data og have hensigtsmæssige arbejdsgange. Det er vigtigt, at vi ikke går i panik. Vi skal trække
vejret og bruge vores sunde fornuft. Også i forhold til risikovurderingerne.
Vi skal ikke male fanden på væggen men arbejde for at få det til at glide.
For der er jo også noget arbejde, der skal udføres”, afslutter hun.
Derfor anbefaler hun også alle kontaktpersoner at tage Den Offentlige
DPO-uddannelse, som kan give dem et stort kompetenceløft.

Den Offentlige DPO-uddannelse
Den Offentlige DPO-uddannelse er for databeskyttelsesrådgivere, informationssikkerhedskoordinatorer og andre, der tager del i kommunens
arbejde med at implementere GDPR og sikre borgeres og medarbejderes
personoplysninger.
‹‹‹
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OVERBLIK
SKABER
SIKKERHED
For at skabe en sikker IT-infrastruktur, må du
vide hvad og hvem, der befinder sig på dit
netværk. Med adgangskontrol i netværket
”NAC” (Network Access Control) – kan du opnå
det ultimative overblik.

Hos Credocom er vi eksperter i IT-sikkerhed og har hjulpet
mange kommuner og offentlige kunder med at designe,
implementere og drifte sikre NAC-løsninger fra HPE Aruba.
Credocom er leverandør på SKI 50.07 – Kommunikationsprodukter og -løsninger. Vi kan dermed levere det meget
omfattende sortiment af kvalitetsprodukter og løsninger
ra HPE Aruba via Delaftale 2: Netværksprodukter.
Læs mere på www.credocom.dk
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