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Regeringen ændrer
i Forsyningspligten     
I fremtiden vil det blive sværere for landsbyer, landbrug og 

virksomheder i landområder at få adgang til internet gennem bredbånd.  

Ringkøbing-Skjern 
investerer i digital 

motorvej til 70 mio. kr.
Ringkøbing-Skjern Kommune vil med udbredelsen af et 

højhastighedsnet skabe Danmarks mest internet 
venlige kommune for virksomheder og borgere.

6SIDE
KMD har købt op for 
langt over 1 mia. kr.
KMD har købt 14 virksomheder for tilsammen over 1 mia. kr. 
siden selskabet blev solgt første gang i 2008. 16S
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Lilleholt indkalder 
til drøftelser om 

telepolitikken  
Energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) indkalder til 

”uformelle drøftelser” om Danmarks fremtidige telepolitik.

Den Midtsjællandske 
Digitaliseringsforening

11 midtsjællandske 
kommuner 
stifter forening 
om digitaliseringen
Den Midtsjællandske Digitaliseringsforening holder 
stiftende generalforsamling den 17. marts 2016. 
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Få det fulde udbytte 

af digitaliseringen
Det er helt nødvendigt at tænke organisationen ind i sam-

spillet mellem IT og strategi, hvis det offentlige vil have det 
fulde udbytte af digitalisering. 

OS2 MO er motoren 
til kommunernes 
organisationsdata 
OS2 fælleskabet skaber rammerne for et projekt, hvor 
kommunerne er gået sammen om at bryde KMD’s 
monopol som eneste komponent på markedet for 
organisationsdata.

MOX
MOX står for ”Messaging, 
Offentlige standarder og X-change”.
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Sikkerheden rykker op til topledelsen
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It-sikkerheden skal med i budgetterne  SIDE 22
En fast procentdel af it-budgettet vil være udtryk for seriøs governance og reel ledelsesmæssig forankring på området.

EU’s Persondataforordning kalder 
på mere ledelse og risikostyring   SIDE 24
Persondataforordningen fra EU kalder på mere ledelsesforankring og mere risikostyring for at sikre, 
at kommunerne finder det rette niveau for fremtidens datasikkerhed. 

I Hjørring rykker sikkerheden 
ind på borgmesterkontoret  SIDE 26
It-sikkerheden i Hjørring er rykket op på den kommunale dagsorden, og 
sikkerhedskoordinatoren er rykket ind på borgmesterkontoret. 

It-sikkerhed kom med i nytårstalen   SIDE 28
For et år siden var governance inden for it-sikkerhed, ifølge it-chef i Varde Kommune 
Lars Peter Mosgaard, ikke ”over-implementeret”.
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på kommunernes 
præmisser 
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konkurrence i 
det kommunale 
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leder

Digitalisering 
så langt øjet rækker
2016 bliver året, hvor kommunerne siger farvel til den gamle digitaliseringsstrategi og goddag til den 

nye frem mod 2020. Allerede nu ser perioden frem mod 2020 aldeles tætpakket ud for os.

Programmer, planer, aktiviteter og fælleskommunale 

samarbejder. De kommer alle på rad og række. Så snart det 

foldes mere ud og aktiviteterne i det enkelte program eller 

strategi bliver kendt, vil vi også vide, hvad vi konkret skal 

beskæftige os med i de kommende år. Der er digitalisering 

så langt øjet rækker.

Lad mig i flæng nævne nogle af de opgaver som ligger 

foran os: Monopolbruddet, udnyttelse af den fælleskommu-

nale rammearkitektur, samarbejdsplatformen på skoleom-

rådet, EU´s Persondataforordning, Fælles Sprog III inden for 

social- og sundhedsområdet. Telemedicinsk hjemmemoni-

torering af KOL-patienter til alle i landet inden 2019. Der er 

masser at gøre for de kommunale digitaliseringschefer frem 

mod 2020, når de manuelle rutiner skal automatiseres og 

blive til bedre og mere effektiv service. 

Det siger sig selv, at der er tale om kolossalt store opgaver. 

Derfor er der rigtig gode grunde til at arbejde sammen om 

at løse dem. Og vi ser samtidig med, at de nye aktiviteter 

kommer op, tager digitale fællesskaber mere form.   

2016 bliver året, hvor de første Monopolbrudsløsninger 

rulles ud. Persondataforordningen fra EU vil med garanti 

komme til at fylde meget i kommunerne frem mod imple-

menteringen af forordningen – formentlig medio 2018. Sam-

arbejdsplatformen og med lokal læringsplatform vil også 

få en stor plads i kommunernes rum.  Og i mange andres 

bevidsthed når alle skoleelever, deres forældre, deres lære-

re og øvrigt personale på skolerne - alle skal ændre vaner.

Alle de nævnte aktiviteter er en del af den proces, hvor 

kommunerne hjemtager større dele af ejerskabet for 

systemerne og gennem monopolbruddet og rammearkitek-

turtænkningen sikrer sig ejendomsretten til egne data og 

deling og distribution af data. Det er denne udvikling der i 

høj grad er med til at sikre gevinsterne ved digitalisering.  

Med en stigende konkurrence og flere leverandører på det 

kommunale it-marked, vil vi som kommuner opleve langt 

større mangfoldighed i systemporteføljen. Mere deling og 

genbrug af data og større krav til beskyttelsen af person-

data. Det vil alt andet lige føre til langt større kompleksitet, 

som kræver mere af it- og digitaliseringsorganisationerne. 

Bl.a.  kompetencer og overblik. Men det giver også nogle 

muligheder for større gevinster ved digitalisering – både for 

borgere og virksomheder og for kommunerne internt.  Og så 

kræver det mere involvering fra kommunernes forretnings-

områder. 

‹‹‹

Af formand Henrik Brix, KIT@

 

Vi digitaliserer 
på kommunernes 
præmisser 
og skaber 
konkurrence i 
det kommunale 
it-marked

Nye regionale netværk
Arbejdet med monopolbrud og rammearkitektur er i fuld gang i de 

fleste kommuner. På de kurser, som KITA har udbudt i samarbejde 

med Kommunernes It-Arkitekturråd og Strand & Donslund, er kom-

petenceniveauet øget i kommunerne. 

Der er nu behov for, at samarbejdet bliver tættere om initiativer 

i de enkelte kommuner, i KOMBIT og fællesoffentligt. Derfor vil 

KITA, KL og KOMBIT inden længe tage initiativ til, at der dannes 

regionale netværk for it-arkitektur, hvis de ikke allerede er etableret. 

Vi inviterer også os selv inden for i de netværk, der eksisterer; som 

medlemmer. 

Ideen i de nye regionale netværk er fire årlige heldagsmøder i hver 

region, hvor netværksmedlemmer fremlægger cases, erfaringer, 

udfordringer og får sparring fra de øvrige netværksmedlemmer, 

herunder KL og KOMBIT. Derudover vil KL og KOMBIT fremlægge 

planer, analyser, initiativer m.v. til diskussion med medlemmerne. 

Vi ønsker, at hvert enkelt medlem er bedre klædt på til arkitektur-

styring, og får bedre overblik over, hvad de øvrige kommuner, KL 

og KOMBIT foretager sig; og at KL og KOMBIT som facilitatorer af 

netværkene kan levere input til kommunerne og modtage direkte 

feed-back på fælles initiativer.

Der vil komme mail ud om dette i løbet af foråret.
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Regeringen ændrer  
i Forsyningspligten

Den nugældende forsyningspligt, hvor alle har ret til mindst 

144 kbit/s skal fornys i 2017, og der har længe været spekulati-

oner om, at den 17 år gamle hastighedsgaranti skulle hæves.

Men i rapporten vurderes det, at 150.000 ejendomme, der 

er yderligt placeret i landområder, ikke har adgang til 5 Mbit/s 

via fastnet. Det vil, ifølge rapporten, være dyrt at sikre disse 

adresser mindst 5 Mbit/s via fastnet, og det er dermed usand-

synligt, at alle vil få en sådan minimumsadgang uden en eller 

anden form for garantiordning. 

Rapporten fra Energistyrelsen undlader at foreslå ”for-

syningspligt for bredbånd med henvisning til den indsats 

kommunerne gør, de 200 mio. kr. regeringen har afsat i Bred-

båndspuljen til støtte af bedre internetadgang og job-bolig 

ordningen.” Også den nugældende garanti for 144 Kbit/s 

bortfalder således.

Dermed bliver TDC, der har haft ansvaret for Forsyningsplig-

ten siden 1996, nu fritaget for pligten til at forsyne landejen-

domme, virksomheder i yderområder og borgere med internet 

gennem telefonnettet efter 1. januar 2017. Det betyder na-

turligvis ikke, at internetadgangen forsvinder fra denne dato, 

men omvendt betyder det også, at selskabet ikke længere har 

en pligt til at forsyne de ejendomme, hvor det set med marke-

dets øjne ikke kan betale sig at levere.

2,3 mia. kr. – 7,5 mia. kr. i udgifter
Rapporten anslår, at det vil koste mellem 2,3 mia. og 7,5 mia. 

kr. at sikre de yderst placerede ejendomme en internetadgang. 

Med forsyningspligtreglerne kan et underskud finansieres 

af staten eller af branchen selv gennem en fond. I rapporten 

hedder det, at staten ikke ønsker at pålægge teleselskaberne 

den økonomiske byrde at tilbyde disse 150.000 ejendomme 

en minimumsydelse for internet. Og staten ønsker heller 

ikke selv at påtage sig udgifterne ved at udstede en slags 

internet-garanti til alle på samfundets vegne. Dermed har 

staten endegyldigt meldt ud, at den ikke længere vil regulere 

Forsyningspligten på adgang til internet. 

Derfor bliver det med stor sandsynlighed kommunerne, bor-

gerne eller virksomhederne, der selv skal skaffe sig internet-

forbindelser på markedsvilkår. 

”Det betyder, at staten fralægger sig ansvaret for dækning af 

alle på adgang til internet, og at det ansvar nu bliver tørret af 

på kommunerne. Staten ønsker ikke at betale for Forsynings-

pligten og job-bolig ordningen vil kun dække omkostninger til 

en fiberløsning inde på ejendommen. Det er slet ikke nok til at 

give et minimum til alle,” siger civilingeniør Mogens Ritsholm, 

der i dag er pensionist, men som i hele sin karriere har arbej-

det i telesektoren.

Regeringen udsteder ingen forsyningsgaranti for en minimumshastighed for

internetadgang. Dermed vil det fortsat være svært for landsbyer. Energistyrelsen 

under Energi- Forsynings – og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) har sendt en 

analyse om Forsyningspligten i høring, hvor regeringen anbefaler, en ændring i

Forsyningspligten.  

n Digitalisering /  Af Flemming Kjærsdam
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Forsyningspligten for taletelefoni bliver opretholdt, og det kan 

så i fremtiden ske med mobiltelefoni. 

Udhuler Forsyningspligten
Ændringerne, som regeringen anbefaler, udhuler for alvor 

Forsyningspligten.

I rapporten ”Forsyningspligt på teletjenester”, Energistyrel-

sen januar 2016, hedder det:

”Opsamlende vil det, afhængigt af teknologi, potentielt kun-

ne medføre omkostninger på mellem 2,3 mia. kr. og 7,5 mia. 

kr. at indføre en forsyningspligt på bredbånd på 5 Mbit/s ned 

og 0,5 Mbit/s op. Det bemærkes, at disse beregninger er esti-

mater og behæftet med stor usikkerhed. Det er sandsynligt, at 

der er færre husstande, der ikke har adgang til 5 Mbit/s ned og 

0,5 Mbit/s op, ligesom der nødvendigvis ikke er behov for at 

opgradere samtlige primære distributionspunkter. Beregnin-

gerne skal derfor anses som den maksimale udgift inden for 

den henholdsvis billigste og dyreste teknologi.” s. 43 

››› fortsættes på næste side



TDC har som dominerende leverandør på infra-

strukturen de bedste forudsætninger for at lave 

et præcist regnestykke. Det er indlysende, at TDC 

ikke ønsker at bruge nogle milliarder på denne 

opgradering af 150.000 ejendomme, som de ikke 

kan få meget forretning ud af, og hvor det kan blive 

svært at få den øvrige branche med til at finansie-

re underskuddet. Under alle omstændigheder skal 

TDC med sin markedsandel dække størstedelen af 

underskuddet. 

Staten ønsker heller ikke at overtage denne øko-

nomiske forpligtelse på vegne af teleselskaberne. 

Da digitaliseringen er pålagt de kommunale 

myndigheder tyder alt på, at regningen ender hos 

kommunerne eller hos borgerne og virksomhe-

derne. 

Energistyrelsen skriver:
”På trods af dette vil en udbygning af bredbånds-

dækning under en forsyningspligt pålægge 

branchen en betragtelig og omkostningstung 

byrde. Det vurderes derfor ikke i den kommende 

forsyningspligtperiode at være hensigtsmæssigt 

at indføre forsyningspligt på bredbånd. Der er 

taget en række politiske tiltag med henblik på at 

forbedre bredbåndsdækningen og Energistyrelsen 

vurderer, at det er hensigtsmæssigt at afvente 

effekterne af disse, førend der tages stilling til, om 

der skal indføres forsyningspligt på bredbånd.”

Rapporten henviser til de politiske initiativer, der 

er taget for at fremme bredbåndsdækningen. Her 

tænkes på Bredbåndspuljen på i alt 200 mio. kr. 

som blev lanceret af regeringen i november 2015. 

Det udmøntes fra 2016-2019 med i alt 75 mio. kr. 

om året.

Det forventes at de politiske initiativer vil for-

bedre dækningen over den næste årrække. Det er 

på denne baggrund Energistyrelsens vurdering, 

at de politiske initiativer i stor udstrækning vil 

imødekomme den manglende dækning, hvorfor 

det er hensigtsmæssigt at se effekten af disse 

førend det besluttes at indføre forsyningspligt på 

bredbånd.

Der skal nu gennemføres et udbud om For- 

syningspligten. Det er rapporten om det kom-

mende udbud, som er sendt i offentlig høring. 

Det forventes, at der medio 2016 udstedes en 

ny bekendtgørelse og igangsættes en egentlig 

udpegningsproces. 

‹‹‹

Regeringen vil fjerne adgang til internet i Forsyningspligten

- fortsat fra forrige side  ‹‹‹

Mens vi venter på national fortolkning:
EU’S NYE DATABESKYTTELSESFORORDNING

KURSUS: DEN NYE DATABESKYTTELSESFORORDNING
Hør om de nye regler og deres betydning for kommunale it-systemer og 
få overblik over, hvad kommunen endnu ikke behøver at forholde sig til. 

På kurset arbejder vi bl.a. med:

 Baggrunden for databeskyttelsesforordningen 
 Kan kommunerne stadig behandle persondata, som de plejer?
 Borgernes nye rettigheder
 Krav om datasikkerhed, anmeldelse af sikkerhedsbrud 

 og ansættelse af databeskyttelsesansvarlig
 Klageadgang, sanktionsmuligheder og bøder
 Kommunens næste skridt. 

Kurset er direkte målrettet den kommunale opgaveløsning og er for alle, 
der arbejder med it-sikkerhed eller behandling af personoplysninger på 
personale- og myndighedsområdet.

HVOR OG HVORNÅR?
Glostrup den 16. marts
Middelfart den 30. marts
Korsør den 11. april
Rebild den 13. april
 
PRIS
2.950 kr. ekskl. moms

www.cok.dk/persondata



APOS giver tryghed i forhold 
til Støttesystemerne, plus 
gevinster i hverdagen

Vejle Kommune har visionen klar. ”Vi vil ud-

nytte principperne i rammearkitekturen fuldt 

ud, på tværs af alle fagsystemer. Samtidig 

er vi uafhængige af de fælleskommunale 

projekters tidsplaner og scope,” forklarer Jes 

Rønnow Lungskov, enterprisearkitekt hos Vejle 

Kommune.

Stabilitet og sikkerhed
APOS skal således både give Vejle Kommune 

tryghed i forhold til at kunne integrere med 

Støttesystemerne samt mulighed for lokale 

forbedringer. ”APOS sidder som edderkoppen 

centralt i et net af løsninger, der består af 

workflows og selvbetjeningsløsninger for at 

få data ind i APOS, provisionering af data ud 

af APOS samt adgangsgivning på baggrund af 

data i APOS,” fortæller Jes Rønnow Lungskov.

På den måde opfylder APOS både de lang-

sigtede og de nære behov. ”For det første skal 

APOS naturligvis kunne håndtere Støttesy- 

stemerne, når de kommer om lidt [se boks]. 

Her giver APOS stabilitet og sikkerhed. Men 

ved at modellere vores organisation, så den 

lægger sig op ad rammearkitekturen og Støtte-

systemerne, har vi foretaget en investering up 

front. Man kan sige, vi gør rammearkitekturen 

levende herhjemme og får værdi ud af den 

lokalt,” lyder det fra Jes Rønnow Lungskov.

Alle medarbejdere 
i overblik og adgang
Et af de primære indsatsområder er organisa-

tion og medarbejdere. ”Kommunen har cirka 

10.500 medarbejdere, og der sker konstant 

ændringer. Nye medarbejdere kommer til, 

andre forlader os, og medarbejdere flytter 

også rundt internt. Samtidig sker der løbende 

store og små organisationsændringer. Det er 

et vilkår, som vi skal forholde os til, først og 

fremmest ved at få et overblik over organisati-

onen og samtlige medarbejdere i kommunen. 

Her hjælper APOS,” fortæller Jes Rønnow 

Lungskov.

Dette overblik giver Vejle Kommune mulig- 

heden for en række forbedringer og effektivi-

seringer. ”Den mest nærliggende fordel er, at 

vi sparer tid og ressourcer. På den gamle facon 

indebærer oprettelse af en ny bruger op til 10 

 

ANNONCE n

Et af verdens bedste kunstgreb i ledelse er at vende en udfordring 
til en mulighed. Det er, hvad Vejle Kommune gør med APOS.

APOS
Autoritativ Organisation og 
Personale System er et organi-
sationssystem baseret på Sag 
& Dokument-standarderne. 
Som det førende af sin slags 
kan kunden med APOS over-
holde de nye standarder og 
koble med egne systemer.

manuelle arbejdsgange for lederen eller admi-

nistratoren, der opretter. Her ligger der et stort 

potentiale, både med hensyn til effektivisering 

og minimering af menneskelige fejl. Derfor 

arbejder vi med rollebegreber, opgaver og 

rettigheder, hvor APOS er en central kompo-

nent. Det er et af vores primære fokusområder 

i 2016,” forklarer Jes Rønnow Lungskov.

Investering til forkanten
Overordnet er APOS’ største fordel tilpas-

ningsevnen. ”Datamodellen følger organisa-

tionsstandarden, som er utrolig fleksibel. Du 

kan modellere dine data stort set efter behov,” 

mener Jes Rønnow Lungskov. Skal enterprise- 

arkitekten hos Vejle Kommune pege på en 

bagside af medaljen, er det netop den store 

fleksibilitet. ”Der er en stejl indlæringskurve, 

du skal lære meget nyt. Du investerer noget 

up front for på den lange bane ikke at skulle 

vedligeholde støttesystemet, men har også 

muligheden for at komme på forkant og udnyt-

te mulighederne lokalt med det samme.”

”            Vi vil udnytte 
 principperne i ramme-
arkitekturen fuldt ud, på tværs 
af alle fagsystemer.

Jes Rønnow Lungskov.

Jes Rønnow Lungskov, Vejle Kommune

Skriv til info@kmd.dk for mere information.
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Lilleholt indkalder 
til drøftelser om 
telepolitikken  

De hurtige internetforbindelser breder sig, så hver 

tiende danske husstand nu har høje hastigheder på 

internettet. Der er dog fortsat store områder i Dan-

mark med lave hastigheder på adgangen til internet. 

Energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. 

Lilleholt (V) vil gerne have gang i drøftelserne med 

de øvrige partier i Folketinget for at sikre internet til 

alle.

Lars Christian Lilleholt (V) er godt tilfreds med, 

at de hurtige internetforbindelser breder sig. Det 

viser, ifølge ham, at markedskræfterne virker. Men 

han ser også et stigende behov for at give dele 

af Danmark en håndsrækning. Regeringen har i 

november 2015 etableret en bredbåndspulje som 

en forsøgsordning på i alt 200 mio. kr. – over fire år 

fra 2016-2019 - for at hjælpe de områder i Danmark, 

hvor markedskræfterne ikke er nået ud.

Der er i 2016 afsat 80 mio. kr. til at sætte målrettet 

ind i de områder, hvor teleselskaberne ikke af sig 

selv kommer ud. I årene 2017-2019 er der årligt afsat 

40 mio. kr. 

Puljen kan søges af lokale sammenslutninger og 

kommuner.

”Jeg har et særligt fokus på, at udrulningen af 

bredbånd kommer ud i alle dele af Danmark, og at 

vi får lukket hullerne i mobildækningen. Det er de to 

store udfordringer i telepolitikken, vi står over for. 

Jeg er ret optaget af, at vi får tilrettelagt rammer, så 

vi får stabile internetforbindelser i alle danske hjem, 

når vi når frem til år 2020,” siger Lars Christian 

Lilleholt.

Det sidste med ”stabile internetforbindelser til alle 

i år 2020” er en del af den Vækstplan, Erhvervs- og 

Vækstminister Troels Lund Pulsen, (V), som nu er 

vedtaget.

De hurtige internetforbindelser i byerne og de 

langsomme internetforbindelser uden for byerne er 

en del af udviklingen og samtidig temaet i de ufor-

melle drøftelser Lars Christian Lilleholt vil indkalde 

forligspartiernes repræsentanter til i nær fremtid. 

Han vil i første omgang indkalde forligspartierne 

S, R, K, SF og V bag Teleforliget af 1999 til en drøftel-

se af telepolitikken. Og han ser gerne, at partierne 

uden for forligskredsen – DF og Enhedslisten også 

deltager.  

”Vi har et gammelt Teleforlig af 1999. Selv om 

forliget er af ældre dato, er det et forlig, der bygger 

på en markedsbåret udvikling. Det står jeg vagt 

om. Teleselskaberne investerer årligt 6 mia. kr. i 

infrastrukturen inden for bredbånd, tele og mobil. 

Det må vi ikke ødelægge. Men der er områder, hvor 

vi ikke lykkes. Vi er nødt til at finde en model, hvor 

teleselskaberne fortsat vil investere og så forbedre 

forholdene for de ejendomme og virksomheder, 

hvor markedet ikke når ud. Det er vigtigt, at vi finder 

en balance. Hvis vi skal have erhverv i de tyndt 

befolkede områder på landet, kommunale hjemme-

arbejdspladser og børnene skal kunne lave lektier 

hjemme fra, er vi nødt til at nå alle danskere,” siger 

Lars Chr. Lilleholt. 

Ministeren mener således Teleforliget af 1999 

er en udmærket ramme for den markedsdrevne 

udvikling. 

”Det er mit og regeringens mål, at vi når målet 

med hurtige internetforbindelser i alle dele af 

landet, men vi er dybt afhængige af, at tele- og 

energiselskaberne fortsat investerer i udbygningen. 

Markedskræfterne er nået langt ud, men der er sta-

dig husstande, der ikke har tilstrækkelig dækning. 

Der er et meget stort antal kommuner, der har en 

aktiv tilgang til telepolitikken, og der sker meget i de 

områder,” siger Lars Chr. Lilleholt.

Femdobling af 100 Mbit/s
Den seneste telestatistik fra Energistyrelsen viser, 

at antallet af fastnet bredbåndsabonnementer 

med mindst 100 Mbit/s er mere end femdoblet fra 

42.000 til 220.000 fra midten af 2014 og et år frem. 

Energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) indkalder til 
”uformelle drøftelser” om Danmarks fremtidige telepolitik. 

”
 Jeg synes 
 staten skulle 

give en slags forsy-
ningssikkerhed for  
internetadgang  
til alle.

Jan Rytkjær Callesen

n Digitalisering /  Af Flemming Kjærsdam
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Ligeledes har abonnementer med mindst 50 Mbit/s download også haft 

en kraftig vækst på 144 pct. i samme periode. Det er teleselskabernes 

opgradering af hastighederne på abonnementer via kabel-tv-nettet samt 

fiberabonnementer, som er årsagerne hertil. 

Fastnet bredbånd steg med 2,1 pct. fra midten af 2014 til midten af 2015. 

Bredbånd via fiber står fortsat for langt det meste af væksten med 53.000 

nye abonnementer i perioden.

Foruden Bredbåndspuljen på de 200 mio. kr. henviser ministeren også 

til bolig/job ordningen. Netop de to ordninger er omtalt i Energistyrelsens 

nye analyse af de basale teletjenester i Danmark i Forsyningspligten. Her 

anbefaler styrelsen, at man fjerner internet-adgang gennem telenettet. 

Dermed får TDC ingen forsyningspligt andet end på taletelefoni og staten 

påtager sig ikke forsyningspligt i stedet for TDC. (læs artikel side 6)

Bredbåndspuljen vil være målrettet områder med meget dårlig bred-

båndsdækning, hvor der samtidig er en reel efterspørgsel efter bedre 

dækning. 

It-ordfører Karin Gaardsted (S) er enig med Lars Chr. Lilleholt i, at det er 

afgørende, at energi- og teleselskaberne fortsat investerer i udbygningen. 

Hun har til gengæld ikke så meget tro på Bredbåndspuljen. 

”Bredbåndspuljen på 200 mio. kr. når regeringen ikke langt med. Den er 

for lille,” siger Karin Gaardsted. 

Det synspunkt deler DF´s IT- og teleordfører Jan Rytkjær Callesen: 

”Det vil koste 80 mia. kr. at sikre alle ejendomme 100 Mbit/s. Men det 

er en uskik at afskaffe Forsyningspligten for internet adgang Jeg synes 

staten skulle give en slags forsyningssikkerhed for internetadgang til alle. 

Vi lukker heller ikke for vandet og slukker for strømmen, fordi en ejendom 

ligger på landet. Man skal kunne drive en virksomhed på landet med en 

stabil internetforbindelse.”

”Nu taler vi om, at turismen skal foregå i yderområder. Men du får ikke 

mange turister til at komme, hvis der ikke er internetadgang og mobildæk-

ning. Telemedicin kræver også internet. Vi deltager gerne i et nyt teleforlig, 

hvis ministeren åbner det gamle Teleforlig af 1999, og vi vil gerne sætte 

vores aftryk på det,” siger Jan Rytkjær Callesen.

‹‹‹

”
             Vi er nødt til at finde en model,  
 hvor teleselskaberne fortsat vil 
investere og samtidig forbedre 
forholdene for de ejendomme og 
virksomheder, hvor markedet ikke når ud.

Lars Chr. Lilleholt (V)
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Ringkøbing-Skjern 
investerer i digital 
motorvej til 70 mio. kr.

Ringkøbing-Skjern Kommune har netop indgå-

et en aftale med Energi Midt om et højhastig-

hedsnet i hele kommunen for i alt 70 mio. kr. 

Udbredelsen af et fibernet sker som et led i en 

ambitiøs erhvervspolitik, da Ringkøbing-Skjern 

Kommune har lånt pengene af den statslige 

lånepulje for at kunne finansiere et højha-

stighedsnet i Danmarks geografisk største 

kommune. 

Markedskræfterne har ikke leveret internet-

forbindelser, der imødekommer kommunens 

krav til hastigheder. Kommunen mener, det 

koster både job og indbyggere. Kort sagt: Kom-

munen risikerer at blive ramt på sit fremtidige 

indtægtsgrundlag. 

Udbuddet af et digitalt højhastighedsnet i 

Ringkøbing-Skjern er blevet yderligere rele-

vant, da regeringen er i gang med at ændre i 

Forsyningspligten. Selvom denne forsynings-

pligt opererer med lave internethastigheder, 

aktualiserer ændringerne behovet for, at kom-

munerne selv gør noget for at forsyne borgerne 

med digitale tjenester.    

5.000 kr. i tilslutningsafgift
EU-udbuddet er meget ambitiøst. Kommunen 

overhaler ”Regeringens Bredbåndsplan fra 

foråret 2013” med mange megabit. Inden for de 

næste fem år vil alle kommunens godt 8.000 

virksomheder, 10.000 sommerhuse og 21.000 

husstande blive tilbudt de høje hastigheder på 

internet.

De bliver tilbudt 100 Mbit/s ned og 100 Mbit/s 

op for en tilslutningsafgift på højest 5000 kr. 

uanset hvor virksomheden eller husstanden er 

placeret. For de fleste vil prisen ligge mellem 

0 kr. og 2.500 kroner for tilslutning. Derudover 

fremgår det af udbuddet, at hastigheden kan 

opgraderes til 1 Gbit/s ned og 1 Gbit/s op.

Med udbuddet sætter kommunen ligheds-

tegn mellem udbredelsen af digital infrastruk-

tur og økonomisk vækst. Netop derfor er det 

Ringkøbing-Skjern 

Kommune vil med udbredel-

sen af et højhastighedsnet 

skabe Danmarks mest internet 

venlige kommune for virksom-

heder og borgere. ”Vi vil både 

fastholde og tiltrække virk-

somheder og borgere,” siger 

kommunaldirektør Niels Erik 

Kjærgaard, Ringkøbing-Skjern 

Kommune. 

n Digitalisering /  Af Flemming Kjærsdam
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Ringkøbing-Skjern 
investerer i digital 
motorvej til 70 mio. kr.

en meget ambitiøs og fremsynet erhvervspolitisk satsning, som 

kommunen står fadder til.

Kommunaldirektør Niels Erik Kjærgaard, Ringkøbing-Skjern 

Kommune fortæller, hvordan kommunen tabte kampen til nabokom-

munen om at tiltrække en virksomhed. Det skete, ifølge kommunal-

direktøren, på grund af planerne om en ny motorvej – til nabokom-

munen.

”Det handler om erhvervspolitik, om bosætning og om kommunens 

fremtidige indtægter. Vi har ikke råd til at blive valgt fra, fordi vi ikke 

kan tilbyde adgang til hurtige internetforbindelser. Omvendt vil vi 

gerne vælges til, fordi vi nu kan tilbyde hurtige internetforbindelser 

i hele kommunen på attraktive vilkår. Det bakker et enigt byråd op 

om,” siger Niels Erik Kjærgaard.    

Men Ringkøbing-Skjerns udbud får ikke lov til at gå upåagtet hen. 

Venstres it- og telepolitiske ordfører Torsten Schack Petersen har 

rettet henvendelse til Erhvervsministeriet, fordi han ønsker proces-

sen om udbuddet undersøgt nærmere. 

”Vi er klar over, at vores udbud er nyskabende, og at det derfor 

vil tiltrække sig en del opmærksomhed, både fra branchen selv, 

dens lobbyister og naturligvis også fra politisk side,” siger Niels Erik 

Kjærgaard.

Opfølgning fra 2012
Det nye bredbåndsudbud, som kommunen har gennemført, er en 

opfølgning af det udbud fra november 2012, som kommunen den-

gang valgte at annullere. Forud var gået et forløb med TDC og Ener-

giMidt som de to tilbudsgivere. TDC nedlagde forbud mod, at oplyse 

priserne på udbuddene til en journalist fra Computerworld. Men det 

fik TDC ikke medhold i. Tværtom blev kommunen pålagt at oplyse 

dem. Dermed kom det frem, at TDC havde givet et tilbud på 840 mio. 

kr. mens EnergiMidt gav et tilbud på 68 mio. kr.

Uanset forskellen i priserne på de to tilbud, annullerede kommu-

nen udbuddet af økonomiske årsager. Kommunaldirektøren gik 

tilbage til kommunens erhvervsudvalg, hvor der var enighed om, at 

udbredelsen af fiberbredbånd var så vigtig for kommunens fremtid, 

at den ville forsøge at skaffe pengene. I to omgange har kommu-

nen ansøgt den statslige lånepulje og opnået lån på i alt 70 mio. kr. 

Tilbuddet fra Energi Midt ligger på 69,8 mio. kr. Kommunen indgår 

dermed en aftale med den samme udbyder, som gav det økonomisk 

mest fordelagtige tilbud i 2012. 

Den anden udbyder i 2015-udbuddet var IP Vision.
”Der er utroligt meget jura i et udbud som dette. Men det er klart, at 

når vi bruger offentlige midler til at fremme en digital infrastruktur, 

som reguleres af markedet, skal vi sikre, at vi ikke kommer i karam-

bolage med EU´s statsstøtteregler,” siger Niels Erik Kjærgaard.

Kommunen har brugt Netplan og Advokatfirmaet Bech-Bruun til 

at sikre udbuddet. Kommunen skal dokumentere, at den ikke bruger 

offentlige midler til at finansiere en digital infrastruktur for højha-

stighedsinternet, hvor der er i forvejen er infrastruktur, eller hvor en 

privat aktør har planlagt at gøre det inden for tre år. 

Det er præcis her, at Venstres Torsten Schack Petersen mener, at 

kommunens kortlægning ikke har været udførlig nok. Han angriber 

ikke kommunen direkte, men giver udtryk for, at udbuddet bliver 

undersøgt nærmere. 

”Vi mener, at vi overholder reglerne, både i forhold til erhvervsfrem-

meloven og statsstøttereglerne. Det har vi brugt både tid og ressour-

cer på at sikre. For Ringkøbing-Skjern handler det om erhvervspo-

litik. Vi er meget ambitiøse om hastighederne, og vores krav på 100 

Mbit/s ned og 100 Mbit/s op er jo et krav frem mod 2020. Men vi har 

fremskrevet hastighederne, så kommunens digitale infrastruktur får 

en levetid på mindst 15 år. Som offentlig myndighed har vi et ansvar 

for at tænke langsigtet.”     

”Jeg vil gerne bruge det samme billede om højhastighedsnettet 

som med motorvejen. Vi må ikke blive fravalgt, fordi vi ikke har 

tilstrækkelige hastigheder på den digitale motorvej. Vi skal være et 

tilvalg – ikke et fravalg,” siger Niels Erik Kjærgaard. 

‹‹‹

”Det handler om erhvervspolitik, om bosætning og om kommunens fremtidige 
indtægter. Vi har ikke råd til at blive valgt fra, fordi vi ikke kan tilbyde adgang 
til hurtige internetforbindelser.

Niels Erik Kjærgaard 

››› mere på næste side



I november 2015 indgik Ringkøbing-Skjern Kommune aftale med et sel-

skab, skabt af RAH, Fiber Backbone og Energi Midt Fiberbredbånd, om 

udrulning af fibernet til hele kommunen over de næste fem år. Kommu-

nen har brugt den statslige lånepulje til at finansiere bredbåndsnettet. 

Airnet - og dele af telebranchen - mener, at aftalen sætter markeds-

kræfterne ud af spillet, og er imod.

”Jeg synes ikke, vi skal bruge offentlige kroner til at udkonkurrere 

et privat selskab, der tilbyder en ydelse på markedsvilkår i samme 

område. Lånepuljen til etablering af bredbånd skal ske til områder, hvor 

der ikke er ordentlige forbindelser eller ordentlig dækning. Det skal ikke 

bruges til at konkurrere med private udbydere,” siger tele- og it-ordfører 

Torsten Schack Pedersen (V), der har rettet henvendelse til Erhvervs- og 

Vækstminister Troels Lund Poulsen (V) som gennem Erhvervsstyrelsen 

har administreret den låneordning, som Ringkøbing-Skjern Kommune 

har lånt 70 mio. kr. af og som bruges til udrulning af fiberbredbånd.

‹‹‹

Torsten Schack Petersen (V): ”Ønsker forløbet undersøgt”

Schack Petersen ønsker 
Ringkøbing-Skjern  
Kommunes aftale om et 
fiberbredbånd til 70 mio. 
kr. undersøgt nærmere.

Jeg synes det er svært at finde ud af, hvad der 
er op og ned i denne sag. Derfor har jeg hen-
vendt mig for at få belyst den proces. Jeg for-
holder mig til, at Airnet har klaget over forløbet, 
og det er den klage, der er udgangspunktet. 
Så jeg mener, vi skal have forløbet undersøgt 
nærmere.

Torsten Schack Petersen

”
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Englænderne 
indfører 10 Mbit/s 
som et minimum i 
Forsyningspligten

Englænderne er i fuld gang med at opgradere 

internetadgangen i Forsyningspligten. I en pres-

semeddelelse fra den engelske Premierminister 

siger David Cameron: ”Regeringens planer om 

at sætte adgang til bredbånd på lige fod med 

andre grundlæggende tjenester som vand og 

elektricitet, bidrager til at cementere Storbritan-

niens position som den mest digitaliserede store 

økonomi i Europa.” 

Arbejdet er nu begyndt på at indføre en garanti 

for en bredbåndsforbindelse, Universal Service 

Obligation (USO), med en ambition om at give 

folk retten til at få forbindelse til bredbånd med 

hastigheder på 10 Mbit/s, uanset hvor de bor.

Da Danmark indførte 144 Kbit/s som internet 

hastighed via ISDN i 1999, var den fem gange 

hurtigere end i England. England introducere-

de en internethastighed på 28 Kbit/s i 1999. 

Men mens den garanterede internet hastighed 

løbende er revideret og sat i vejret i England (nu 2 

Mbit/s red.) og nu foreslås forhøjet til minimum 

10 Mbit/s inden 2020, har politikerne i Danmark 

forlænget Forsyningspligten i flere omgange 

uden at sætte internethastigheden i vejret. 

Og nu foreslås den helt bortskaffet af Energi- 

forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt 

(V).

”Adgang til Internettet bør ikke være en luksus. 

Det bør være en ret - helt grundlæggende til livet 

i det 21. århundredes England. Det er derfor jeg 

annoncerer det kæmpespring i min digitale mis-

sion for Storbritannien. Ligesom vore forfædre 

effektivt bragte gas, elektricitet og vand til alle, 

vil vi bringe hurtigt bredbånd til alle hjem og 

virksomheder, der ønsker det. Det er rigtigt: Vi 

får Storbritannien - alle brittere online - og vi er 

på vej til at blive den mest velstående økonomi i 

hele Europa,” siger David Cameron.

Hurtige bredbåndsforbindelser ses nu som en 

central tjeneste, der er afgørende, ikke kun for 

travle familier, men også for virksomheder og 

iværksættere over hele Storbritannien. De sene-

ste data fra Ofcom bekræfter, at 10 Mbit/s er den 

minimale internethastighed, der er nødvendig for 

at opfylde kravene fra nutidens familie og mange 

små virksomheder.

En USO vil være et ”sikkerhedsnet” for at sikre, 

at husholdninger og virksomheder kan få de 

bredbåndshastigheder der er nødvendige for 

at gøre forretninger online, få adgang til vigtige 

tjenester eller streame live tv. Det kan opgra-

deres med tiden som teknologi og efterspørg-

sel udvikler sig. Regeringen vil høre om dette i 

begyndelsen af 2016.

Finland har indført forsyningspligt på bredbånd 

på 1 Mbit/s i 2009, men der er ikke forsynings-

pligt på telefoni. Lige omvendt af det danske 

forslag. I Norge diskuteres en forsyningspligt 

på 4 Mbit/s. Sverige har ikke forsyningspligt 

på bredbånd, men har til gengæld langt mere 

omfattende støtteordninger via teleregler og 

landsbyprogrammet og et nationalt bredbånds-

forum nedsat af regeringen, der således tager 

ansvar for forsyningssikkerheden med andre 

midler end forsyningspligt. Også Schweiz og 

Spanien har indført bredbåndsgaranti gennem 

forsyningspligt.

‹‹‹

Mens Danmark er i gang 

med at fjerne internetad-

gang i Forsyningspligten 

(USO - Universal Ser-

vice Obligation), er den 

engelske premierminister 

David Cameron i gang 

med at indføre juridisk ret 

til alle om minimum 10 

Mbit/s forbindelse inden 

2020.

n Digitalisering /  Af Flemming Kjærsdam
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KMD har købt 
op for langt 
over 1 mia. kr.

 2011    ››› 

Medtime A/S
Medtime står bag planlæg-
ningssystemer til sygehus-
sektoren. KMD overtager 
aktiverne. Fem ansatte kommer 
til KMD.

Rambøll Informatik A/S og 
Rambøll Informatik AB 
Udvikler software på sund-
heds- og omsorgsområdet. 220 
ansatte i Danmark. 30 i Sverige.

Itella Danmark A/S
Printcenter, der beskæftiger 
sig med EDI, workflow-syste-
mer, scanning, print og fysisk 
og elektronisk arkivering. 30 
ansatte.

 2013    ›››

Medialogic
Udvikler software på arbejds-
markedsområdet. 60 ansatte.

Axapoint
Står med afsæt i rammearki-
tekturen bag organisations- 
og klassifikationsløsningen 
APOS2. Fem ansatte.

n Digitalisering /  Af Flemming Kjærsdam
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KMD har siden selskabet blev solgt til kapital-

fonden EQT/ATP i 2008 købt 14 virksomheder 

for tilsammen over 1 mia. kr. Som bekendt 

solgte EQT/ATP KMD videre til kapitalfonden 

Advent i 2012, og det har accelereret opkøbene. 

I 2009 skulle virksomheden for alvor til at kon-

kurrere om kunderne og ud på nye markeder. 

Målet var nye offentlige kunder i regioner og 

stat, og KMD skulle ud i det private erhvervsliv. 

Opgaven med den nye it-virksomhed lå hos 

Lars Monrad-Gylling, men Advent besluttede 

relativt hurtigt at hente Eva Berneke ind fra en 

stilling som erhvervsdirektør i TDC. Hun har 

ansvaret for at tage de næste skridt.

Eva Berneke har de seneste 15 måneder købt 

syv virksomheder. Senest i januar 2016 med op-

købet af it-virksomheden Edlund, der er førende 

i Danmark inden for softwareudvikling til liv- og 

pensionsselskaber. Opkøbet sker som led i 

KMD’s strategiske satsning på at udvide sin 

tilstedeværelse markant i erhvervssegmentet. 

KMD har høje ambitioner inden for software-

udvikling til finans-, forsikring- og pensions-

området. I juli 2015 købte KMD den norske 

it-koncern Banqsoft, der har sit virke inden for 

finansiel software til leasingselskaber og andre 

finansielle kunder. Og ligeledes i juli 2015 købte 

KMD sikkerhedsfirmaet Neupart. På bare syv 

måneder har Eva Berneke købt virksomheder 

for flere hundrede millioner kroner.

”I KMD har vi haft en tradition for, at vi skal 

bygge alt selv. Jeg synes, det er en god idé, in-

den man bygger selv, først at vurdere om der er 

andre på markedet, som har udviklet noget, der 

passer til os. Opkøbene får os hurtigere ud på 

markedet. Vi vinder tid. Dét, der er fællesnæv-

neren for alle opkøb, er, at KMD som virksom-

hed kan give disse specialiserede softwarehuse 

nogle muskler på salg- og marketingsiden, de 

ikke selv har. Og de kan give os noget speciel 

software, som passer ind i vores portefølje,” 

siger adm. dir. Eva Berneke, KMD.

Genanvendelse
Den mindre virksomhed Capevo har udviklet 

X-forms, som er digitale blanketter. Firmaets 

løsninger anvendes primært i staten og i private 

virksomheder. Men X-forms passer rigtig godt 

til mange af KMD´s kommunale løsninger. De 

bliver eksempelvis bygget ind i sociale pensi-

oner. Der er stort set ingen systemer, der ikke 

har brug for en elektronisk formular på nettet til 

bestilling og indberetning. Det er denne genan-

vendelse på tværs af systemporteføljen i KMD, 

der er en del af opskriften.   

Hun ser med andre ord KMD som et kæm-

pestort softwarehus, der har plads til mange 

mindre og mellemstore softwarehuse, og som 

kan bygge bro mellem systemer og løsninger. 

Hun omtaler de små og mellemstore danske 

softwarehuse som meget kompetente, men 

hvor kikkerten ofte er rettet ind på udvikling og 

produkter og i mindre grad på salg og kundeple-

je. Det er også i det perspektiv, Eva Bernekes 

massive opkøbsstrategi skal ses. 

60 pct.
KMD er i fuld gang med at forberede sig til den 

virkelighed, hvor kommunerne ikke længere 

udgør 70 pct. af koncernens omsætning. De før-

ste seks år - fra 2009 og til og med 2014 - faldt 

kommunernes andel af KMD´s omsætning kun 

ganske lidt. fra 70 pct. til 66 pct. 

Men 2015-regnskabet, som offentliggøres i 

maj 2016, bliver det første, hvor omsætningsfal-

det nu bliver mere tydeligt. Eva Berneke anslår 

kommunernes omsætning til at udgøre omkring 

60 pct. 

2014    ›››

ScanJour 
Udvikler it-systemer til sags- 
og dokumenthåndtering 
(ESDH) til den statslige sektor. 
54 ansatte.

Cenza 
Står bag digitale HR- og 
undervisningsplatforme til den 
finansielle sektor i Danmark. 
To ansatte. 

Capevo
Udvikler digitale indberetnings- 
og selvbetjeningsløsninger til 
flere segmenter – særligt stat 
men også erhverv. 20 ansatte.

 2015    ›››

Avaleo
Udvikler software på sund-
heds- og omsorgsområdet. 53 
ansatte.

Neupart
Specialister i Information 
Security Management. Leverer 
digitalt understøttet it-risiko-
styring. 13 ansatte.

KMD har købt 14 virksomheder for tilsammen over 1 mia. kr. siden selskabet blev solgt 
første gang i 2008. Adm. direktør Eva Berneke, KMD, siger, at KMD er i gang med at skabe 
en helt ny forretningsmodel og virksomhedsopkøbene er et skridt på vejen mod at få en 
større bid af det private marked.

Opkøbene får os hurtigere 
ud på markedet. Vi vinder 
tid. Dét, der er fællesnæv-
neren for alle opkøb, er, at 
KMD som virksomhed kan 
give disse specialiserede 
softwarehuse nogle 
muskler på salg- og marke-
tingsiden, de ikke selv har. 
Og de kan give os noget 
speciel software, som 
passer ind i vores 
portefølje.

 adm. dir. Eva Berneke, KMD.

”

››› fortsættes på næste side
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”Det dækker dels over, at vi har købt nye virk-

somheder op i andre segmenter, dels over at vi 

har vækst i regioner og stat og vækst i det private 

segment. Vi er i gang med at forberede os på at 

finde nye markeder, og samtidig blive endnu mere 

konkurrencedygtige i kommunerne. Der er stadig 

meget at gøre i kommunerne. Det er stadig vores 

største kundegruppe, og vi arbejder hårdt på at 

være konkurrencedygtige”. 

”Den store udfordring er at have en balanceret 

vækst. Vi må ikke tabe fokus på vores kernemar-

ked i kommunerne, og vi vil ikke væk fra kommu-

nerne, men vi vil også gerne vinde markedsandele 

inden for det statslige og hos de private virksom-

heder,” siger Eva Berneke.

Opkøbsstrategien 
Selv om flertallet af de 14 opkøb er uden for 

kommunemarkedet, er der flere af opkøbene, der 

er rettet ind mod kommunemarkedet. Medialo-

gic, Capevo og Avaleo er eksempler på opkøb på 

kommunemarkedet.  

”De fleste opkøb er ud mod privatmarkedet. Det, 

der undrer mig, er, vi er Danmarks største soft-

warehus, men har kun fem-seks pct. af det private 

marked. Der er masser at komme efter for KMD.”

”Vi har spurgt os selv, hvad er vi gode til? Det er 

sikker drift. Store regnemaskiner. Mange transak-

tioner. Vi kan flytte penge fra et sted til et andet og 

pengene lander på de rigtige konti på det rigtige 

tidspunkt. Datasikkerhed. Beskyttelse af følsom-

me data. Lovmedholdelighed. At de systemer vi 

laver overholder loven. Der er nogle sektorer i det 

private erhvervsliv, der kan bruge disse dyder. Den 

finansielle sektor er interessant for os. Retail er 

også interessant. Vi driver f. eks. benzinstationer-

ne Q8 i Sverige og OK i Danmark.” 

”Jeg vil også gerne lave teknisk oprydning i den 

private sektor i virksomheder med mange ældre 

systemer, virksomheder med teknisk gæld. Når du 

kigger på KMD, har vi gennem 40 år leveret drift 

på alle typer platforme. Viden om det kan vi også 

sælge i den finansielle sektor. Men jeg vil også 

gerne udvikle nye systemer til kerneforretningen i 

finanssektoren,” siger Eva Berneke.

Konkurrenceudsættelse
Eva Berneke kom fra TDC som erhvervsdirektør, 

hvor hun blev headhuntet som direktør. På sin vis 

en meget præcis udvælgelse, da TDC også har 

gået fra ”monopol” til at konkurrere på et marked 

med andre leverandører. Og stadig i en rolle som 

den leverandør, der har den største markedsan-

del. Hun bryder sig ikke om termen: ”Monopol-

bruddet”, som er det ord KOMBIT og kommunerne 

bruger om den proces, hvor KMD’s tidligere mono-

polsystemer bliver faset ud over en årrække og de 

nye systemer bliver udbudt i fri konkurrence. 

”Konkurrenceudsættelse af monopolsystemer 

er mere præcist. De systemer, der bliver udbudt 

og som bliver udviklet, er jo stadigvæk mono-

polsystemer. Det nye er bare, at de er udsat for 

konkurrence. Jeg mener det er helt naturligt, at 

store systemer bliver udbudt i konkurrence,” siger 

Eva Berneke.

KMD har vundet udbuddet om KOMBIT’s støt-

tesystemer, der skal være med til at sikre de nye 

udbudte fagsystemer kan udveksle data på tværs. 

Desuden har KMD gennem Transitionsaftalen 

ansvaret for at sikre driften i overgangen mellem 

de gamle fagsystemer og de nye fagsystemer 

”Der er tale om en helt ny forretningsmodel. 

KMD har ikke som tidligere ansvaret for integrati-

on på tværs af systemer og databehandleransva-

ret. Nu er vi leverandør af de systemer, vi vinder i 

udbud, og det er KOMBIT eller kommunerne selv, 

der har ansvaret for ejerskabet af it-arkitektur, in-

tegration og databehandling. KMD skal lære ikke 

at tage det ansvar. Vi har haft det ansvar på kom-

munernes vegne i 40 år, og det er et stort skifte for 

os ikke at have det længere,” siger Eva Berneke.  

‹‹‹

 2015    ›››

Banqsoft
Udvikler softwareløsninger til styring af 
porteføljer i forbindelse med lån, leasing, 
engrosvirksomhed, bilparker og konti for 
finansieringsvirksomheder og banker. 
141 ansatte i Norge, Sverige, Finland og 
Polen

SAS Indkøbsanalyse
Overtager udvikling, drift, salg og 
markedsføring af SAS Indkøbsanalyse. 
Syv ansatte fra SAS Institute kommer 
til KMD.

Formpipe - ’Kunde-
specifikke Løsninger’
Overtager java-enhed med en række 
statslige projekter og kunder. Otte an-
satte fra Formpipe kommer til KMD

Edlund
Udvikler software til liv- og pensionssel-
skaber. 200 ansatte.

KMD har købt op for langt over 1 mia. kr.

- fortsat fra forrige side  ‹‹‹
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Skal jeres kommune have trådløs adgang til Internettet? 

Wi-Fi

Wi-Fi fra Teracom er for jer, der har brug for en professionel og fl eksibel løsning. 
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11 midtsjællandske 
kommuner 
stifter forening 
om digitaliseringen

11 midtsjællandske kommuner holder stiftende generalforsamling 

den 17. marts 2016 i Køge. Vedtægterne i den Midtsjællandske Digi-

taliseringsforening har været forbi Kammeradvokaten for at sikre, 

at foreningen ikke kolliderer med reglerne om et fælleskommunalt 

driftsselskab – et §60 selskab. Vedtægterne er nu endelig godkendt 

af Statsforvaltningen.

”Vi bevæger os på en knivsæg med at skabe et så forpligtende 

samarbejde som muligt uden, at kommunalbestyrelsen afgiver 

myndighed eller formelle kompetencer til foreningen. Det gør man 

i et §60 selskab, og det har vi nu sikkerhed for, at vi ikke gør,” siger 

digitaliseringschef Ole Bech, Roskilde Kommune, der sammen med 

digitaliseringschef Bo Guntofte, Næstved og digitaliseringschef Ole 

Lollike, Holbæk udgør den daglige ledelse i den nye Midtsjællandske 

Digitaliseringsforening. 

De tre digitaliseringschefer bliver købt fri fem timer om ugen til at 

varetage arbejdet i den nye forening. Der lægges op til at bestyrel-

sen består af tre kommunaldirektører.   

”Umiddelbart efter generalforsamlingen vil der blive opslået tre 

nye stillinger. En sekretariatsleder, der er stærk inden for porteføl-

jestyring, da foreningen har en række projekter i gang og som skal 

times i forhold til hinanden. Der bliver et job som projektmedar-

bejder, der kan hjælpe sekretariatslederen. Endelig ansætter vi en 

it-arkitekt,” siger Ole Bech, der sidder tre år i ledelsen.

Det er aftalt, at der en gang om året skiftes ud i den daglige ledel-

se. Det sker, ifølge Ole Bech, for at bevare kontinuiteten i foreningen 

samtidig med, at man får nyt blod ind i foreningens ledelse.  

‹‹‹

Den Midtsjællandske Digitaliseringsforening 

holder stiftende generalforsamling den 17. 

marts 2016. En del af efteråret er gået med, at 

den nye forening har haft Kammeradvokaten 

til at udarbejde vedtægter, som nu er endelig 

godkendt af Statsforvaltningen. 

Vi bevæger os på en knivsæg med at skabe et så forpligtende samarbejde  
som muligt uden, at kommunalbestyrelsen afgiver myndighed eller formelle 
kompetencer til foreningen.

Ole Bech

”

n Digitalisering /  Af Flemming Kjærsdam
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11 sjællandske kommuner (Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, 

Næstved, Odsherred, Roskilde Slagelse og Vordingborg kommuner) er gået sammen om at 

danne Midtsjællands Digitaliseringsforening. Foreningen er endnu ikke formelt stiftet, men 

kommunerne har fået godkendt vedtægterne til et strategisk fælleskab, der samarbejder 

om håndtering af nationale digitaliseringsinitiativer, kompetencedeling samt anskaffelse og 

implementering af fagsystemer. Samarbejdet dækker 11 kommuner med et samlet befolk-

ningsgrundlag på ca. 640.000 indbyggere.

Sidste år da Kit-Magasinet skrev om initiativet var der 12 kommuner med. Solrød Kommune er 

gået med i det andet digitale samarbejde, som består af forstadskommunerne til København.

De fem sjællandske kommuner udenfor: Lolland, Sorø, Ringsted, Faxe, Stevns   

Den Midtsjællandske 
Digitaliseringsforening

Digitalt samarbejde 
fører til nye opgaver 
og job 
Samarbejdet i den Midtsjællandske Digitaliseringsforening handler ikke kun om 

volumen og rå indkøbskraft. Det digitale samarbejde finder også nye måder at 

løse opgaver på. Foreningens strategi- og handleplan opererer med en ny jobtitel: 

”implementeringsagent”. 

Digitaliseringschef Ole Bech, Roskilde 

Kommune: ”En implementeringsagent 

er en person, som i en kommune ek-

sempelvis har været med til at arbejde 

med monopolbruddet. Når den næste 

kommune i foreningen går i gang, 

følger implementeringsagenten fra den 

første kommune med over. Dermed vil 

ingen af de 11 kommuner reelt skulle 

starte forfra og vigtige erfaringer og 

kompetencer vil blive delt på tværs af 

kommunerne”.  

Fællesskabet på Midtsjælland er et 

strategisk samarbejde om digitaliserin-

gen. Opgaverne kan være foranalyser, 

planer for implementering af digitali-

seringsprocesser og Best Practice for 

rammeværk. 

I foreningens første år kommer det 

til at handle meget om Monopolbruds-

systemerne. Herefter følger en række 

foranalyser for den Fælleskommunale 

Digitaliseringsstrategi med i alt 61 ini-

tiativer, Skoleportalen, analyse af EU´s 

Persondataforordning og it-sikkerhed, 

ESDH og omsorgssystemer.  

Foranalyserne afdækker grundlaget 

for at anskaffe og implementere it-sy-

stemer i fællesskab. Opgaverne er ikke 

mere forskellige, end de 11 kommuner 

kan have de samme it-systemer.

Samarbejdet omfatter digitaliserings-

opgaver i form af fælles systemanskaf-

felse og samarbejde om kompetencer. 

Samarbejdet omfatter ikke it-opgaver 

som drift, support og infrastruktur, der 

fortsat er placeret i de enkelte kommu-

ner. Foreningen samarbejder med alle 

organisatoriske enheder i kommuner-

ne, og dækker således både det admini-

strative område og fagområder.

Den nye forening får et skønnet drifts-

budget på 11 mio. kr. årligt. De store 

kommuner betaler mere end de små, 

da indskuddet er afstemt efter antal 

indbyggere.

Frikøber medarbejdere

Der er også lagt planer for at kunne 

frikøbe medarbejdere.

”Da der bliver sat mange nye projekter 

i gang, har vi lavet en plan for at kunne 

købe medarbejdere med særlige kom-

petencer fri. Der er mange kompe-

tente personer i de 11 kommuner, så 

foreningen kan trække dem ind i nogle 

af projekterne. Hvis foreningen bruger 

personer mere end 50 timer årligt, 

køber foreningen timer af kommunen, 

hvor medarbejderen er ansat. Dermed 

sparer foreningen og kommunen penge 

til konsulenter, og vi beholder viden og 

erfaringer fra projekter i egne rækker. 

Jeg ser for mig, at det vil kunne blive en 

ny karrierevej for nogle ansatte med de 

rigtige kompetencer,” siger Ole Bech.  

De gevinster, som foreningen går ef-

ter generelt, er især indkøbsfordele ud 

fra rationalet om, at 11 kommuner kan 

presse prisen. Hertil kommer produk-

tivitetsfordele og kompetencefordele 

ved at samarbejde om bl.a. nationale 

digitaliseringsinitiativer.

”Et af de emner, der har været disku-

teret, er, om foreningen skal spille en 

aktiv rolle med at høste gevinster med 

digitaliseringen. Der er stemning for, at 

foreningen skal være med til at afklare, 

hvad der kan høstes med digitalisering 

og hvad man har høstet og så dele erfa-

ringer om dette,” siger Ole Bech.  

‹‹‹

Da der bliver sat man-
ge nye projekter i gang, 
har vi lavet en plan for 
at kunne købe medar-
bejdere med særlige 
kompetencer fri. Der 
er mange kompetente 
personer i de 11 kommu-
ner, så foreningen kan 
trække dem ind i nogle 
af projekterne.

Ole Bech

”
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It-sikkerheden 
skal med i 
budgetterne

Ifølge Kim Aarenstrup, chef for Rigspolitiets Nationale Cyber Crime 
Center (NC3), skal it-sikkerheden ind i budgetterne, hvis den ikke skal 
blive taber i den løbende kamp om de kommunale midler. 
En fast procentdel af it-budgettet vil være udtryk for seriøs 
governance og reel ledelsesmæssig forankring på området. 

Kim Aarenstrup har været chef for NC3 siden oprettelsen i 2014 og har årelange og omfat-

tende erfaringer med it-sikkerhed fra sine tidligere job og tillidsposter. Han konstaterer, 

at der helt generelt er en stigning i angrebene på it-systemerne i offentlige og private virk-

somheder, men at set fra hans stol i NC3, er kommunerne ikke mere eller mindre ramt af 

tilfældighedsangreb, så som phishing, malware, ransomware og DDoS end andre. Eneste 

specielle forhold, der eventuelt kunne peges på, er skolenetværkene, som i de seneste par 

år i nogle tilfælde har været angrebspunkter.

”Det generelle billede er, at der bliver anvendt automatiserede hacker-værktøjer til at 

finde og angribe sårbarheder i et stort antal systemer samtidig. Både i private og offentlige 

systemer”. 

Jeg kan selvfølgelig ikke udelukke, at der har været målrettede angreb mod en kommune, 

men det er ikke noget, der er særligt for kommunerne, som har fået alarmlamperne til at 

blinke hos os i NC3,” fortæller Kim Aarenstrup.

Governance via budgetlægningen
NC3-chefen fornemmer, at it-sikkerheden er på vej op på den kommunale dagsorden, 

men at der stadig er et stykke vej, før den er en integreret del af den samlede it-governan-

ce.

”En helt grundlæggende problemstilling består i at få it-sikkerheden ind i budgetterne, 

så det ikke alene er nye features og borgervendte initiativer, der bliver tilgodeset, når de 

kommunale midler skal prioriteres,” siger Kim Aarenstrup. 

Han ser helst, at en fast procentdel bliver sat af til it-sikkerhed, så det ikke er til diskussi-

on, hver gang der bliver overvejet tiltag på området.

”Det er i høj grad et spørgsmål om governance, at den øverste ledelse gennem budget-

lægningen sørger for, at mandatet med at etablere den nødvendige sikkerhed bliver båret 

hele vejen igennem organisationen,” siger han.

Placér ansvaret i en komité
Den rigtige ledelsesforankring er en central del af it-governance, og her peger Kim Aaren-

strup på nogle faldgruber, man bør forsøge at undgå.

”En af de mest fundamentale fejl, der er begået de seneste mange år, er, at man ofte har 

placeret ansvaret for it-sikkerheden under it-direktøren. Det betyder, at hvis it-manden 

med den operative rolle i forhold til it-sikkerheden, mener, at it-sikkerheden ikke bliver pri-

oriteret højt nok, så er han potentielt på kollisionskurs med sin chef. Det er meget uheldigt 

og kan betyde, at han bliver stækket i sine muligheder for at tale åbent om sikkerhedspro-

blemer,” siger Kim Aarenstrup.

Tema

Sikkerheden 
rykker op til 
topledelsen
Sikkerheden rykker op på topledelsens dags-

orden, mens budskaberne om hverdagens 

it-sikkerhed er svære at sælge til de menige 

medarbejdere i organisationen. Det siger it-che-

ferne i Hjørring og Varde Kommune. I Hjørring 

Kommune er sikkerhedskoordinatoren rykket 

ind på borgmesterkontoret og it-sikkerheden 

har fået selvstændig plads i budgettet.

”Budskaber om it-sikkerhed er bare ikke sær-

lig nemme at sælge. Nogle medarbejdere kan 

godt tænke, at ’den tager vi lige på et senere 

tidspunkt’,” siger it-supportchef Kim Sørensen 

i Hjørring. 

Begge tiltag i Hjørring med topledelsens større 

bevågenhed og at it-sikkerheden har  fået plads 

i kommunens budget, anbefales af chef Kim 

Aarenstrup, Rigspolitiets Nationale Cyber Crime 

Center (NC3). ”Det er nødvendigt ellers risikerer 

it-sikkerheden at blive taber i den løbende kamp 

om de kommunale midler. En fast procentdel af 

it-budgettet vil være udtryk for seriøs gover-

nance og reel ledelsesmæssig forankring på 

området.” 

Ny sikkerhedsdirektør i KMD, Lars Neupart, si-

ger, der er et gab mellem den ledelsesmæssige 

opbakning til it-sikkerheden og så de ressourcer 

kommunerne rent faktisk giver. Topledelsen 

bakker helt og fuldt op om it-sikkerheden, men 

giver ikke nok ressourcer. Han mener, at EU’s 

nye Persondataforordning vil ændre på det 

billede. Den kalder på mere ledelsesopbakning 

og risikostyring. 

”Det er vigtigt ikke at overdrive it-sikkerheden 

og gøre sikkerhedsarbejdet for bureaukratisk, 

da det vil hindre sagsgangene i at glide effektivt 

og dermed gøre digitaliseringen mindre værd 

for kommunerne. Omvendt så kan kommunerne 

heller ikke tage for let på beskyttelsen af per-

sonlige data,” siger Lars Neupart.  

 ‹‹‹

  

/  Af Stig Andersenn Datasikkerhed



At placere det organisatoriske ansvar for sikkerheden hos en specifik 

person er, ifølge Kim Aarenstrup, et problem i sig selv.

”Det er meget uheldigt at gøre it-sikkerheden afhængig af en konkret 

leder, da sikkerhedsniveauet i for høj grad risikerer at afspejle det fokus, 

som lige præcis den person har,” siger han og uddyber:

”Jeg er normalt stor tilhænger af at placere ansvar hos en specifik 

person, men lige netop med it-sikkerhed vil det give god mening at have 

en it-sikkerhedskomité, som er bredt besat med ledere i kommunen, in-

klusive it-chefen, og med eksempelvis kommunaldirektøren som formand. 

Dermed vil sikkerhedsniveauet komme med et stærkt ledelsesmandat og 

således opnå bredere tilslutning i organisationen.”

Governance og teknik
På grund af det generelt stigende antal angreb vil det, ifølge Kim Aaren-

strup, være nødvendigt at se på, om der er nogen nye strategiske håndtag, 

som både offentlige og private virksomheder skal til at trække i, eksempel-

vis på governancefronten ifølge ISO-standarderne. Men han understreger, 

at governance ikke gør det alene.

”Det er et samspil mellem den tekniske og den governancemæssige del, 

at man skaber en god it-sikkerhed. Det er afgørende, at det tekniske også 

er helt på plads. Her bør strategien hedde væg-til-væg-sikkerhed, så man 

ikke kun har sikret de kritiske systemer, men eksempelvis har elimineret 

sårbarheder hele vejen rundt i sit it-landskab,” siger han.

Kim Aarenstrup har ingen viden om specifikke sårbarheder i de kommu-

nale systemer, men fortæller, at der generelt er for mange sårbarheder i 

operativsystemer og applikationer hos både offentlige og private organi-

sationer, som gør det for nemt at trænge ind. Han anbefaler desuden at 

implementere ”digitale snubletråde”, som eksempelvis kan bestå i ikke 

blot at logge efter standardmetoden, for den kender hackerne også, men 

at logge langt mere omfattende i et alternativt logningssystem, så det op-

fanges, hvis nogen eller noget forsøger at ændre sikkerhedsindstillingerne 

eller forsøger at slå standard logningssystemet fra for ikke at efterlade 

spor.

Flere detaljer i kontrakterne
Når de kommunale løsninger i stigende grad udgøres af en lang række 

services udviklet af et større antal leverandører kan der ifølge nogle sik-

kerhedseksperter opstå flere angrebsflader end i traditionelle monolitiske 

systemer fra forholdsvis få leverandører. Kim Aarenstrup kan genkende 

bekymringen i forhold til sådan en systemarkitektur og understreger 

vigtigheden af, at sikkerhedsniveauet bliver formuleret helt eksplicit i kon-

trakterne, inklusive muligheden for at foretage sikkerhedskontroller.

”De personer, der udfærdiger kontrakterne, forstår sig typisk bedre på 

kontraktjura end på it-sikkerhed. Det er derfor vigtigt, at folk med dyb 

viden inden for it-sikkerhed er med inde over, så man kan få flere detaljer 

med, end det ofte er tilfældet i dag,” siger han.

‹‹‹

En helt grundlæggende 
problemstilling består i at 
få it-sikkerheden ind i 
budgetterne, så det ikke 
alene er nye features og 
borgervendte initiativer, 
der bliver tilgodeset, når 
de kommunale midler skal 
prioriteres.

Kim Aarenstrup

n brandmanagementn outlooksignaturen dynamictemplate

daniasoftware.com
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EU’s Persondataforordning 
kalder på mere ledelse 
og risikostyring

Persondataforordningen fra EU kalder på mere ledelsesforankring og mere risikostyring for at 
sikre, at kommunerne finder det rette niveau for fremtidens datasikkerhed. Det siger sikker-
hedsdirektør Lars Neupart, KMD.   

Den nye Persondataforordning fra EU betyder, at landets 

kommuner skal opruste på ledelsesfronten. It-sikkerhe-

den og beskyttelse af følsomme personoplysninger bliver 

helt nødvendige, men det er ikke nok med et teknisk og 

administrativt beredskab. Hackerne arbejder globalt og 

vil udfordre kommuner og deres it-beredskab på alle 

tidspunkter af døgnet.

”Kommunerne bliver nødt til at finde det rette niveau for 

beskyttelse af data. Det kalder på mere ledelsesopbak-

ning og risikostyring,” siger sikkerhedsdirektør Lars Ne-

upart, KMD, der efter salget af konsulentfirmaet Neupart 

til KMD i sommeren 2015, nu leder en afdeling i KMD for 

Risc Management.

EU’s Persondataforordning, der forventes endeligt 

vedtaget i

løbet af foråret. På det tidspunkt vil den nye forordning 

erstatte den nuværende persondatalov. I dag ligger der 

enorme mængder af følsomme persondata i kommuner-

nes fagsystemer,  

som er bundet op til den nuværende persondatalov  

samt til en række andre bekendtgørelser på  

fagområder, som har indflydelse på beskyttelsen af 

persondata.  

Det er med andre ord en kolossal opgave, der  

venter kommunerne med at implementere  

Persondataforordningen, når den erstatter  

den nuværende persondatalov. 

Den nye Persondataforordning stiller  

skærpede krav til beskyttelsen af persondata. 

”Kommunerne bliver nødt til at sikre  

mere ledelsesopbakning til de  

mennesker, der arbejder med  

it-sikkerhed. 

/  Af Flemming Kjærsdamn Datasikkerhed
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Persondataforordningen fra EU  

betyder, kommunerne kommer til at 

bruge flere ressourcer på beskyttelsen 

af persondata. På den anden side er 

der også et element i forordningen, som 

endnu ikke har fået så meget opmærk-

somhed. Risikostyringen i Personda-

taforordningen er efter min opfattelse 

det værktøj, som den enkelte kommune 

kan bruge til at finde det rette niveau 

for it-sikkerhed, for sin organisation og 

systemportefølje,” siger Lars Neupart.

Risikostyring
Ifølge KMD’s sikkerhedsdirektør er 

risikostyringen det rigtige sted at starte 

it-sikkerhedsarbejdet med den nye 

Persondataforordning. Mange it-chefer 

har naturligt risikoafdækning helt inde 

under huden, og Lars Neupart ser 

risikostyringen, som den knap kom-

munerne kan dreje på for at finde det 

rette niveau for datasikkerheden. Han 

påpeger det er vigtigt ikke at overdrive 

it-sikkerheden og gøre sikkerheds- 

arbejdet for bureaukratisk, da det så vil 

hindre sagsgangene i at glide effektivt 

og dermed gøre digitaliseringen mindre 

værd for kommunerne. Omvendt så kan 

kommunerne heller ikke tage for let på 

beskyttelsen af personlige data. 

Kommunerne står over for, at der 

er flere forskellige lovgivninger og 

bekendtgørelser som influerer på be-

skyttelsen af persondata. Når den nye 

Persondataforordning træder i kraft om 

knap to år vil den nuværende person- 

datalov som nævnt udgå, og der vil 

komme nye skærpede krav til beskyt-

telsen af persondata. Det betyder, at 

inden for alle registreringer, regler, 

organisation og rutiner skal der imple-

menteres et nyt sikkerhedsniveau.

”Risikostyring er efter min mening 

det rigtige sted at starte. Det kalder på 

mere opmærksomhed.  Den risikoba-

serede indgang til sikkerhedsarbejdet 

betyder, at kommunerne doserer sin 

indsats i forhold til formålet. Det giver 

en elastik eller en snor til kommuner-

ne. Jeg mener det er en mulighed for, 

at kommunerne kan lægge det rigtige 

niveau og lade være med at lave en for 

kompleks forvaltning. Hvis det bliver 

for indviklet, skaber it-sikkerheden 

ikke værdi for forretningen,” siger Lars 

Neupart.

Et plus for datasikkerheden
Samlet set mener han, at risikostyrin-

gen i den nye Persondataforordning 

er et plus for datasikkerheden, selvom 

han godt er klar over, det er en kæmpe 

opgave for kommunerne.

”Der er ingen grund til, at kommuner-

ne venter på, at EU’s Persondataforord-

ning bliver endeligt vedtaget. Arbejdet 

med at implementere Persondata-

forordningen bliver ikke mindre af at 

vente. Så hvorfor pådrage sig selv den 

smerte og stress i egen organisation 

ved at udskyde opgaven, indtil man 

kommer tættere på deadline, når kom-

munen nu har to år til at implementere 

den,” siger Lars Neupart. 

De tværkommunale samarbejder og 

alliancer, som etableres rundt i landet, 

vil med fordel kunne inddrage arbejdet 

med Persondataforordningen. Lars 

Neupart mener, det vil give god mening 

at sikre ledelsen i et sådant samarbejde 

og have en fælles tilgang til risikosty-

ringen. 

Seriøst
Kommunerne er for alvor ved at få 

øjnene op for it-sikkerhedens betydning 

for troværdigheden af kommunernes 

digitalisering af arbejdsopgaver. De to 

ting hænger nøje sammen. Der gøres, 

ifølge Lars Neupart, et seriøst arbejde 

på it-sikkerhedsområdet i de fleste 

kommuner, men der er også en del, 

som fortsat hænger i bremsen. Omtrent 

hver tredje kommune har ikke en be-

redskabsplan, ifølge en undersøgelse 

Konsulentfirmaet Neupart gennemførte 

blandt 25 kommuner for et år siden. 

Han vedgår, at det godt kan være æn-

dret i dag, men ifølge de informationer 

han får fra markedet, er det fortsat de 

samme udfordringer kommunerne står 

over for i dag som for et år siden.

”Ledelsesopbakningen til de per-

soner, der i det daglige har ansvaret 

for it-sikkerheden, mangler fortsat. 

Spørger du borgmesteren eller kommu-

naldirektøren, så er der ikke grænser 

for, hvor vigtig it-sikkerheden er. Men 

det hænger bare ikke rigtig sammen 

med de ressourcer, de tildeler. Der er et 

gab her. I nogle kommuner er ledelsen 

slet ikke opmærksom på it-sikkerheds-

arbejdet. Det er ikke er lykkedes på 

en ordentlig måde at forklare forvalt-

ningscheferne, hvilke konsekvenser 

det har, hvis der sker en læk af fortrolig 

information,” siger Lars Neupart.

‹‹‹

Risikostyringen i Per-
sondataforordningen er 
efter min opfattelse det 
værktøj, som den enkelte 
kommune kan bruge til 
at finde det rette niveau 
for it-sikkerhed, for sin 
organisation og system-
portefølje.

Lars Neupart

”
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I Hjørring rykker 
sikkerheden ind på 
borgmesterkontoret 

It-sikkerheden i Hjørring er rykket 
op på den kommunale dagsorden, 
og sikkerhedskoordinatoren er 
rykket ind på borgmesterkontoret. 
It-sikkerheden har også netop fået 
selvstændig plads i budgettet.

”It-sikkerheden har klart fået mere bevågenhed fra den øverste ledelse det 

seneste års tid og er nu inde som en integreret del af vores it-governance,” 

fortæller it-supportchef i Hjørring Kommune, Kim Sørensen.

Organisatorisk er det udmøntet i et sikkerhedsudvalg med kommunaldi-

rektøren som formand og formelt ansvarlig for it-sikkerheden. I udvalget 

sidder derudover en række ledere fra de enkelte afdelinger, inklusive IT, 

samt en sikkerhedskoordinator, der sammen med it-driftschefen står for 

at iværksætte de konkrete aktiviteter på sikkerhedsfronten.

Selvstændigt budget til it-sikkerhed
Der har tidligere været sikkerhedskoordinatorer, som har siddet i økono-

miafdelingen, men den nuværende i Hjørring Kommune er rykket ind på 

borgmesterkontoret. Der har også tidligere været sikkerhedspolitikker 

– man har arbejdet ud fra DS 484 – men man har netop startet et projekt 

med at implementere ISO 27001. Og der bliver sat midler af til projektet.

”Vi har netop besluttet i forbindelse med opstart af ISO 27001, at vores 

sikkerhedskoordinator skal have et selvstændigt budget at råde over til 

initiativer og indkøb, der relaterer sig til it-sikkerheden,” fortæller Kim 

Sørensen, som også kan fortælle, at man har valgt at anvende en soft-

wareløsning til at understøtte planlægningen og implementeringen af ISO 

27001. På den måde vil man sikre, at der bliver sendt reminders ud til rette 

vedkommende, når der skal gennemføres kontroller, og at der bliver givet 

tilbagemeldinger på dem.

Awareness-kampagne
Der er også søsat en awareness-kampagne i kommunen – i første omgang 

over for medarbejderne på rådhuset, som har fået et KFE-spørgeskema 

(Kendskab, Forståelse og Efterlevelse) med en række spørgsmål, de skal 

svare på. Det vil blive efterfulgt af små ”awareness-mails” med diverse 

gode råd og retningslinjer, og på et tidspunkt vil man så genudsende 

KFE-skemaerne for at sikre, at kampagnen har haft den ønskede effekt. I 

Hjørring, som så mange andre steder, er der dog en indbygget udfordring 

her.

”Budskaber om it-sikkerhed er bare ikke særlig nemme at sælge. Nogle 

medarbejdere kan godt tænke, at ’den tager vi lige på et senere tidspunkt’, 

så vi sørger for at følge op igennem awareness kampagnen, hvis vi ikke får 

respons fra den enkelte medarbejder på det, vi sender ud,” fortæller Kim 

Sørensen.

 

Sikkerhed kan give begrænsninger
For medarbejderne kan de systemmæssige sikkerhedstiltag også en gang 

imellem føles som en begrænsning i deres handlefrihed. 

”Det er i princippet en lille ting, men bare som eksempel: Da vi opgrade-

rede til Windows 7, fjernede vi brugernes administratorrettigheder, så de 

ikke kunne installere programmer, der kunne være en sikkerhedsrisiko. 

Det var der da nogle, der ikke var helt tilfredse med,” fortæller Kim Søren-

sen, som ser en lignende problemstilling i forbindelse med monopolbrud-

sprojektet SAPA.

”Der er ingen tvivl om, at sikkerheden i nogle tilfælde kan gøre arbejdet 

lidt mere besværligt for den enkelte medarbejder, da sikkerhedsmodellen 

må forventes at lægge begrænsninger for hvilke borgerdata, der er umid-

delbar adgang til.”

Hovedansvaret for at få implementeret en fornuftig sikkerhedsmodel i 

SAPA kan ifølge Kim Sørensen ligge hos KOMBIT, men han forudser, at 

kommunerne generelt skal til at være endnu skarpere på de sikkerheds-

mæssige aspekter.

”Vi er jo på vej ind i arkitektur, hvor vi trækker på flere services og får le-

veret systemer fra flere sider end tidligere. Det kan i princippet åbne flere 

angrebsflanker, og det betyder, at vi skal være endnu mere detaljerede i 

de sikkerhedskrav, vi stiller i kontrakterne med vores leverandører.”

Samarbejde med andre kommuner
Hjørring har ikke noget formaliseret samarbejde med andre kommuner om 

it-sikkerhed, men deltager i en række Erfa-grupper, hvor sikkerhed er et 

af emnerne. Kim Sørensen kunne godt forestille sig, at der kommer mere 

samarbejde, f. eks. med afsæt i Persondataforordningen fra EU.   

”Vi har ikke på nuværende tidspunkt haft konkrete diskussioner om det, 

men det kunne sikkert give god mening at samarbejde omkring ansættel-

se af den Data Protection Officer, som forordningen lægger op til.” 

‹‹‹

/  Af Stig Andersen

It-sikkerheden har klart fået mere bevågenhed fra den 
øverste ledelse det seneste års tid og er nu inde som en 
integreret del af vores it-governance,

Kim Sørensen

n Datasikkerhed
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Game of 
Threats™
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Med den digitale udvikling følger konstant nye mulig heder 
og udfordringer, som stiller krav til din virksomhed om at stå 
sikkert, når det kommer til truslen fra cybercrime. Du skal 
forholde dig til alt fra nye cyber trusler til stigende krav fra EU 
og beskyttelsen af digitale data. 

Med PwC’s Game of Threats™ får du en simuleret forsmag på, 
hvordan du håndterer et cyberangreb på virksom heden, som 
kan være med til at styrke fundamentet for din virksomheds 
cyberstrategi.
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It-sikkerhed kom 
med i nytårstalen

For et år siden var governance inden for it-sikkerhed, ifølge it-chef i Varde 
Kommune Lars Peter Mosgaard, ikke ”over-implementeret”. Siden er sik-
kerheden rykket meget højere op på dagsordenen, og direktionen har givet 
grønt lys for et toårigt projekt, der skal resultere i en komplet omlægning fra 
DS 484 til ISO 27001.

”For mig er it-governance, at it og forretningen kører i samme 

spor, og at man i tæt dialog får lagt sporene, så de fører i den rigtige 

retning. Hvis man så skal køre stærkt i et givet spor, er det vigtigt, at 

sikkerhedsudstyret er i orden, så derfor skal sikkerheden være en 

integreret del af vores it-governance. Det mener jeg er tilfældet nu 

med beslutningen om at omlægge til ISO 27001,” siger Lars Peter 

Mosgaard. 

Som en lille, men vigtig indikation af, at digitalisering generelt og 

sikkerhed specifikt for alvor er kommet på dagsordenen fortæller 

han, at emnet fyldte relativt meget i den traditionelle nytårstale fra 

kommunaldirektør Mogens Pedersen, som også har det formelle 

ansvar for kommunens it-sikkerhed.

Kontroller og tests
Taler og nedskrevne standarder gør det dog ikke alene. Der skal 

konkret handling til.  

”Meget består jo i at implementere forskellige kontrolforanstalt-

ninger, hvor nogle specifikke mennesker bliver gjort ansvarlige for 

at udføre og kvittere for kontrollerne, som handler om alt fra, at 

medarbejderne ikke laver personopslag, der ikke er relevante for 

deres funktion, til om backuppen kan læses,” fortæller Lars Peter 

Mosgaard. 

Ud over de interne sikkerhedsprocedurer har man en ekstern part-

ner til at foretage to årlige penetreringstests.

For at understøtte arbejdet med at implementere ISO 27001 har 

man i Varde Kommune valgt at anskaffe et softwareprodukt, der kan 

være med til at sikre, at man kommer igennem en række kontrol-

punkter hen mod endemålet, som er fuld compliance med ISO 27001.

Arbejder fortsat med awareness
I Kit-Magasinet februar 2015 fortalte Varde Kommune om arbejdet 

med brugernes awareness over for potentielle risici. F.eks. ved-

/  Af Stig Andersen
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ISO 27001 er stadig 
et fjernt mål for 
kommunerne
Ifølge en undersøgelse foretaget af it-sikkerhedsvirksom-
heden Neupart ligger kommunernes informationssikkerhed 
generelt et væsentligt stykke under de krav, der er beskre-
vet i den nye standard ISO 27001 fra oktober 2013.

Neupart indsamlede data  i maj og juni 2014, og i alt 25 kommuner del-

tog. Som eksempel på afstanden fra standarden til den aktuelle status 

nævnes det, at kun halvdelen af kommunerne har en fuldt implementeret 

politik for informationssikkerhed, der er godkendt af ledelsen. 

Ifølge undersøgelsen afviger kommunerne i øjeblikket mest fra ISO 27001 

på følgende fire områder: 

1. Ledelsens gennemgang af ledelsessystemet (ISMS - Information 

Security Management System)

2. Måling af deres informationssikkerhed, f.eks. med KPI’er

3. “Statement of Applicability“ (en formel beskrivelse af udvalgte sikker-

hedstiltag)

4. Intern auditering, dvs. kontrol af, om sikkerhedstiltag fungerer

Nedenfor øvrige udvalgte resultater fra undersøgelsen:

Hvilken standard baserer I primært 

jeres informationssikkerhed på i dag?

 Procent

Dansk Standard DS 484 32

International Standard ISO 27001 56

Anden 12

Hvad er jeres ambitionsniveau med ISO 27001?

 Procent

Vi planlægger at følge den på de fleste områder 32

Vi vil bruge den som ”best-practice”-inspiration, 

der hvor det giver mening for os 68

Hvad ser du som udfordringerne med ISO 27001 implementering?

 Procent

At få tid nok til at gøre det 72

Fordele og behov er svære at forklare til ledelsen 48

Den er svær at indføre i organisationen 36

At risikovurdere ordentligt 36

At definere ”scope” - omfang eller dækningsområde 28

De fem topscorer blandt 12 mulige svar, hvoraf respondenterne måtte 

vælge 3. 

Kilde: Neupart, Informationssikkerhed i danske kommuner - En undersøgelse af danske kommuners brug af den 
anbefalede standard for informationssikkerhed, ISO 27001. 

hæftede filer i mails, der i et konkret tilfælde viste sig at indeholde 

ransomware. Der bliver løbende informeret om retningslinjerne for 

it-sikkerhed, men Lars Peter Mosgaard medgiver, at det ikke nødven-

digvis er de nemmeste budskaber at afsætte. Dertil kommer, at man 

skal passe på ikke at over-informere, så der går ”ulven kommer” i 

det. Men awareness er stadig et vigtigt element i den samlede it-sik-

kerhed og kommunen arbejder fortsat med awareness.

 

Helhedsforvaltning vs. sikkerhed
Lars Peter Mosgaard ser it-sikkerhed som en afgørende forudsæt-

ning for at gennemføre digitalisering af kommunikationen mellem 

borger og kommune.

”Vi har jo haft en livlig debat i forbindelse med indførelsen af selv-

betjeningsløsningerne. Kan man som borger have fuld tillid til, om 

data bliver forvaltet korrekt? Den tillid skal it-sikkerheden være med 

til at sikre, for hvis tilliden først brydes, er den svær at genoprette.”

I den forbindelse peger han på udfordringen i at forene ønsket om 

bedre service til borgerne gennem en helhedsforvaltning, hvor med-

arbejderne har nem adgang til informationer på tværs af fag- 

systemerne og så kravet om, at medarbejderne kun har adgang til de 

personlige data, der er relevante i forbindelse med en specifik sags-

behandling. Her står monopolbrudsprojektet SAPA centralt.

”SAPA er et spændende projekt, og det bliver meget interessant 

at se, hvordan sikkerhedsmodellen udmøntes. Der ligger en stor 

opgave i at mærke op, hvem der har adgang til hvilke informationer, 

og samtidig også en risiko for, at vi får implementeret en model, der 

hindrer os i at arbejde så effektivt, som vi gerne vil,” siger Lars Peter 

Mosgaard.

Samarbejde med andre kommuner
Siden Kit Magasinet sidst talte sikkerhed med Lars Peter 

Mosgaard, er man også begyndt at kigge på EU’s Persondatafor-

ordning, der forventes endeligt vedtaget i løbet af foråret. Et meget 

omtalt element i forordningen er kravet om en Data Protection 

Officer (DPO). Her kunne Lars Peter Mosgaard godt forestille sig et 

samarbejde med andre kommuner.

”Vi har jo et formaliseret tværkommunalt samarbejde i form af Syd-

vestjysk Kommunesamarbejde med deltagelse af seks kommuner 

her i regionen. Der er endnu ikke taget konkrete beslutninger, men vi 

har for nylig drøftet muligheden for at gå sammen om en DPO,” siger 

han og påpeger, at der er flere forhold, der skal diskuteres grundigt 

igennem, før man implementerer en delingsløsning. ”

”Det er for eksempel vigtigt, at en DPO bliver ansat under vilkår, 

der giver vedkommende de nødvendige beføjelser og uafhængighed 

til at sikre, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger rent faktisk 

bliver gennemført og effektivt kontrolleret,” siger Peter Mosgaard.

‹‹‹

Kan man som borger kan have fuld til-
lid til, om data bliver forvaltet korrekt? 
Den tillid skal it-sikkerheden være 
med til at sikre, for hvis tilliden først 
brydes, er den svær at genoprette.

Lars Peter Mosgaard

”
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Få det fulde udbytte 
af digitaliseringen

Det er helt nødvendigt at tænke organisationen ind i samspillet mellem IT og 
strategi, hvis det offentlige vil have det fulde udbytte af digitalisering. Dét kræ-
ver mod, vilje og tålmodighed, både af ledere og af medarbejdere.

/  Af Sofie Blinkenberg Federspiel, Konsulent i Danskernes Digitale Bibliotek, Ph.d. i organisation og ledelse

’Digitalisering’ betegner grundlæggende en handling eller proces, 

hvor der anvendes en digitalt baseret teknologi (IT). Men begrebet 

har udviklet sig til i høj grad at være værdiladet. I dag dækker 

begrebet således over en strategisk udnyttelse af IT, hvor ar-

bejdsprocesser bliver omlagt med det formål at skabe en offentlig 

administration, som er nytænkende og forandringsparat, og som 

derigennem skaber både bedre og billigere services (Den Digitale 

Taskforce 2002:5 ).

Digitalisering handler med andre ord om et samspil mellem IT 

og strategi, som skal føre til en bestemt adfærd i organisationen.

Organisationens reaktion på samspillet mellem teknologi og 

strategi er i den forbindelse helt afgørende: Skal digitalisering 

resultere i en nytænkende og forandringsparat organisation, er 

det håndteringen af dette samspil, som er det centrale.

I det følgende giver jeg tre eksempler på, hvordan en organi-

sation kan reagere på samspillet mellem IT og digitalisering, og 

– ikke mindst – hvad der kan gøres for at sikre en positiv effekt. 

Eksemplerne bygger på studier af kommunale administrationer, 

som kan læses mere udførligt beskrevet i min ph.d.-afhandling 

(Federspiel 2014 ).

Eksempel 1: Udnyt forskellige forståelser af digitalisering

Det første eksempel handler om, hvordan digitalisering kan drives 

frem ikke på trods af men i kraft af forskellig forståelse af digitali-

sering på tværs af organisationen.

Ikke overraskende ser topledere og medarbejdere ofte forskel-

ligt på IT’s rolle i digitalisering. Topledere, hvis arbejdsdag kun i 

begrænset omfang er afhængig af IT-systemer, har en tendens til 

at mene, at teknologien er et fleksibelt værktøj, der kan formes, så 

det opfylder forretningsvisioner. Medarbejderne oplever derimod, 

at IT-systemerne ikke bare beriger deres arbejdsdag, men også 

ofte skaber usmidige rammer for opgaveløsningen, ligesom 

systemfejl og –nedbrud  begrænser muligheden for at arbejde 

fleksibelt og effektivt. For medarbejderne dominerer teknologien 

derfor på godt og ondt mulighederne for at bruge digitalisering til 

at skabe en nytænkende og forandringsparat organisation.

Medarbejdere og topledere arbejder altså ud fra to forskelli-

ge forståelser af, i hvilken udstrækning og tempo digitalisering 

reelt kan føre til en bedre og mere effektiv opgaveløsning. Begge 

forståelser har rod i virkeligheden og dermed værdi i forhold til 

organisationens fokus på digitalisering. Det er derfor vigtigt at 

fastholde begge tilgange i organisationen.

Mellemlederne har en særlig vigtig rolle i den opgave. Som 

leddet mellem topledelsens beslutninger og medarbejdernes 

eksekvering fungerer mellemlederne som talerør mellem de 

to grupper. De kan derfor sikre en dialog mellem de to syn på 

digitalisering: Mellemlederne oversætter ledelsens digitali-

seringsstrategi for medarbejderne, og de præger topledernes 

udvikling af nye strategier ved at italesætte medarbejdernes mere 

praktisk-tekniske forståelse over for ledelsen. Derved bliver det 
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muligt at udnytte organisationens forskellige syn på IT’s rolle i 

digitalisering positivt.

Eksempel 2: IT som et fælles 

ansvar i organisationen

Det andet eksempel handler om organisationens IT-systemer. 

Traditionelt har det været kommunens IT-afdeling, der i løs 

tilknytning til organisationens øvrige enheder havde ansvaret 

for at vedligeholde og udvikle IT-systemerne.   

Skal digitalisering skabe nytænkende, dynamiske og foran-

dringsparate kommunale organisationer, er det nødvendigt, at 

den enkelte medarbejder nu får et medansvar for at sikre, at 

IT-systemerne udnyttes rigtigt og stadig forbedres i forhold til 

organisationens arbejdsprocesser.

Denne genfortolkning af IT kan ske med forskellige greb, som 

skal skabe den tryghed og det fællesskab, der får organisati-

onsmedlemmerne til at turde tage et medansvar for organi-

sationens IT. En måde kan være at omlægge IT-afdelingen til 

en åben serviceenhed, som tydeligt er garant for stabil drift og 

vedligehold af organisationens IT. En anden måde er at etablere 

et tværgående rollekatalog, som beskriver ansvarsfordelingen 

i forhold til organisationens digitalisering (lige fra Superbruger, 

over Systemejer til Digital ambassadør). En tredje måde kan 

være at sætte en karismatisk, kompetent og tillidsvækkende le-

der til at være organisationens ansigt på genfortolkningen af IT. 

Der kan nemt opstå misforståelser og fejlslutninger i forbin-

delse med processen. Det er derfor vigtigt, at der lægges vægt 

på tydelig kommunikation om, hvorfor IT skal genfortolkes, 

og hvad der forventes af den enkelte. Ofte glemmer lederne at 

fremhæve, at genfortolkningen sker for at give medarbejderne 

mere indflydelse på organisationsudviklingen, og medarbej-

derne står derfor tilbage uden forståelse for de forandringer, de 

bliver underlagt. Tydelig kommunikation om sammenhængen 

mellem IT og digitalisering er i den forbindelse central for at 

få medarbejderne til at tage medansvar for organisationens 

IT-systemer.

Eksempel 3: 

Arkitektur som ledelsesstrategi

Det tredje eksempel handler om it-arkitektur som en del af 

ledelsens styringsredskaber.

I løbet af det seneste årti er det blevet klart for kommunerne, 

at det er nødvendigt at have styr på den lokale it-arkitektur 

for at kunne sikre, at forretningsvisioner og digitalisering kan 

understøtte hinanden. Men for mange kommuner har det været 

en stor udfordring at få it-arkitektur til at blive et ledelsesmæs-

sigt spørgsmål. Dermed er der opstået et strategisk problem for 

organisationen, som med tiden kun bliver større. 

Det er snublende nært at tro, at problematikken skyldes et 

fravær af kompetencer: I langt de fleste kommuner er det småt 

med it-arkitekter, ligesom kun de færreste kommunale ledere 

har forståelse for at lave en kobling mellem it-arkitektur og 

forretningsudvikling. Men problemet bunder snarere i orga-

nisationens og især ledelsens håndtering af de økonomiske, 

demografiske og strukturelle udfordringer, kommunerne skal 

tackle. Mens nogle kommuner føler sig sat til vægs af dette 

vedvarende pres og oplever kun lige at kunne følge med, tager 

andre kommuner modgangen som en spændende udfordring. 

Et ledelsesmæssigt fokus på it-arkitektur afhænger derfor først 

og fremmest af, om organisationen har mod og vilje til at give 

sig i kast med også dén udfordring.

Dette mentale overskud – modet og viljen – kan blive skabt 

på flere måder: Opkvalificering af medarbejdere og ledere kan 

være væsentlige redskaber til at opnå faglig og styringsmæssig 

ballast, og fælleskommunale og fællesoffentlige rammesæt-

ninger af digitaliseringsprocessen kan skabe et overblik, der 

giver ro og tryghed ved det nye. Den vigtigste metode er dog 

med italesættelse at udvikle en tro på og et mod til at koble 

forretningsledelse med IT-arkitektur. Dette arbejde er allerede 

godt i gang, bl.a. i de kommunale fællesskaber, men det kræver 

en vedvarende indsats, før det for alvor gør en forskel.

Vejen frem

Kommunerne har netop taget hul på den anden fælleskommu-

nale digitaliseringsstrategi. Samtidig vokser antallet af store og 

små kommunale fællesskaber i relation til digitaliseringspro-

cessen, og der er både centralt og decentralt stort fokus på soft-

ware-monopolbrud og gevinstrealisering med digitale løsninger.

Men der er et fravær af opmærksomhed på, hvordan den en-

kelte organisation udvikles i takt med digitaliseringsprocessen. 

Det kan få alvorlige konsekvenser for digitaliseringsprocessen. 

Det er derfor helt nødvendigt at sætte fokus på samspillet mel-

lem IT, strategi og organisation, hvis vi ønsker det fulde udbytte 

af digitalisering. Som illustreret ovenfor kræver dét mod, vilje og 

tålmodighed, både af ledere og medarbejdere.

‹‹‹

Digitalisering” betegner grundlæggende en handling eller 
proces, hvor der anvendes en digitalt baseret teknologi (IT).”

1) Den Digitale Taskforce (2002): På vej mod den digitale forvaltning - vision og strategi for den offentlige sektor. København, DK: Den Digitale Taskforce.
2) Federspiel, Sofie Blinkenberg (2014): IT, organisation og digitalisering. Institutionelt arbejde i den kommunale digitaliseringsproces. København: CBS Ph.d. serie 30-2014
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OS2 MO er motoren 
til kommunernes 
organisationsdata  

OS2 fælleskabet skaber 
rammerne for et projekt, 
hvor kommunerne er gået 
sammen om at bryde 
KMD’s monopol som eneste 
komponent på markedet for 
organisationsdata. 

Ambitionen med OS2 MO er at skabe en 

fælles open source organisationskompo-

nent til anvendelse i kommunerne som 

autoritativ kilde til organisations- og med-

arbejderoplysninger. 

Kommunerne arbejder på højtryk lige nu 

både med at blive klar til KOMBITs mono-

polbrudsløsning, men samtidig er arbejdet 

også begyndt med at opfylde ambitioner-

ne i den nye fælleskommunale digitalise-

ringsstrategi, hvor det hedder:  

”I 2020 møder borgere og virksomheder 

en sammenhængende offentlig sektor, 

der er i stand til at koordinere, udveksle og 

genbruge data til stor gavn for borger-

nes oplevelse af effektfulde og sømløse 

forløb.”

”Vores systemlandskab i kommunerne 

har længe været styret af vores leveran-

dører. Vi har nu brug for at tage ejerskabet 

over egne data. Samtidig bliver vi i disse 

år udfordret af Monopolbruddet, der 

stiller store krav til, at vi har styr på vores 

grunddata,” siger Henriette Juul Riishøj, 

projektleder for OS2 MO.

I Den Fælleskommunale Digitaliserings-

strategi stilles der krav om, at kommu-

nerne vender data ud mod borgerne, så 

borgerne i højere grad kan betjene sig selv 

og kommunerne kan levere data som led i 

en serviceydelse. 

”Det logiske sted at starte denne proces 

for den enkelte kommune er at få styr på 

de organisatoriske grunddata – altså vores 

medarbejder- og organisationsdata. Vi er 

på vej mod en verden, hvor systemerne i 

langt højere grad skal hænge sammen på 

tværs, og vi skal dele og genbruge data og 

de skal distribueres til mange forskellige 

enheder. Det kræver standarder på tværs 

af systemer og forvaltninger, og det er her 

OS2 MO kommer ind som motor,” siger 

Henriette Juul Riishøj. 

Medarbejder- og organisationsdata

Hver eneste kommune har i dag mange 

steder, hvor oplysninger om organisation 

Projektejerskab: 

Silkeborg Kommune; 

Styregruppe: Odense, Ballerup, 

Frederikshavn kommuner

28 Kommuner har bidraget 

økonomisk til analysefasen i 

efteråret 2015

76 kommuner har vist 

interesse for projektet.

Tilslutningsmateriale 

udsendes medio februar 2016 

til kommunernes it-chefer

n Digitalisering /  Af Flemming Kjærsdam



og medarbejdere  genbruges. Men oplysningerne er som regel tastet ind 

manuelt ind i det enkelte system. Og  når kommunerne løbende ændrer 

i den administrative organisation, bliver der brugt mange ressourcer på 

manuelle opdateringer.  

”Kommuner har i årevis forsøgt at samle disse oplysninger i deres 

AD med de begrænsninger, det nu en gang har. Kommunerne har også 

forsøgt at samle basisoplysninger i lønsystemer. Oplysningerne i lønsy-

stemet er kun beregnet til udbetaling af løn fra rigtige konti, og er derfor 

ikke fyldestgørende til at beskrive medarbejdernes virke i organisatio-

nen. Det er derfor, at OS2 MO skal fungere som en ny autoritativ kilde 

på dette område,” siger Henriette Juul Riishøj.

Kommunernes Rammearkitektur som rettesnor 

Med Kommunernes Rammearkitekturen har kommunerne fået mulig-

heder for at bruge grundkomponenterne Organisation og Klassifikation 

til at beskrive organisationen. En række kommuner har siden 2010 

arbejdet sammen om APOS2 til at anvende disse to grundkomponenter 

til at beskrive den kommunale administrative organisation med og så 

genanvende disse oplysninger som autoritativ kilde for deres it-syste-

mer. Derved er mængden af fejl blevet reduceret ved at undgå de mange 

manuelle genindtastninger. 

På markedet findes der kun ét system, der anvender standarderne til 

en organisationskomponent, med en forholdsvis begrænset udbredel-

se. 

KOMBIT er ligeledes i gang med at udvikle Støttesystemerne i samar-

bejde med KMD. De rummer også implementeringen af  Organisation 

og Klassifikation, dog er de begrænsede ved kun at kunne håndtere de 

oplysninger som KY, KSD og SAPA –KOMBITs udbudte fagsystemer - 

har brug for. For at kunne drage nytte af rammearkitekturen i den enkel-

te kommune, har kommunerne behov for yderligere understøttelse. Det 

er baggrunden for, at en række kommuner er gået sammen i OS2 regi 

for at udvilke en sådan løsning.

Vejen til målet

OS2 MO projektet starter ikke fra bunden. Odense Kommune har udvik-

let en brugergrænseflade og et forretningslag, der vil indgå i løsningen. 

Som en del af projektet skal brugergrænsefladen færdigudvikles, da 

den mangler vedligeholdelse af klassifikationer og forretningsregler for 

at kunne opfylde formålet i en lokal organisationskomponent.  Derfor 

drejer størstedelen af OS2 MO projektet sig om at udvikle ”kernen” med 

Klassifikation, Organisation og håndtering af hændelser/beskeder. OS2 

MO bygger videre på og genbruger elementer fra  Frederiksbergs LoRA 

løsningen og Vendsyssels VeRA infrastrukturkomponent og får dem 

implementeret i et mere produktionsmodent setup.  

”OS2 MO udvikles under OS2 Open Source krav og derfor vil både  

kode og testmetodikker være åbne og tilgængelige. Det betyder, at 

kommuner, der selv ønsker at bygge videre eller ændre i funktionali-

teten, kan gøre det. Det betyder også, at de, der gør det, skal stille det 

til rådighed, de selv har udviklet, så fælleskabet kan bruge det,” siger 

Henriette Juul Riishøj.  

OS2 MO kan indgå i forskellige løsningsscenarier alt efter eksisteren-

de løsninger i den enkelte kommune, men kan også være startskuddet 

til at få ensrette processer og arbejdsgange og således opnå valide 

grunddata. Derfor er OS2 MO ikke kun implementeringen af et it-system 

men også et projekt hvor mange organisatoriske arbejdsgange skal ses 

efter i sømmene og strømlines. Projektet omfatter også  implemente-

ringsvejledninger, forslag til organisering af lokal governance og Best 

Practice anvendelse for vedligeholdelse af data, samt understøttelse til 

klassifikationer for den kommunale administration. 

OS2 MO hjælper  også kommunen med at håndtere de krav KOMBIT’s

Støttesystemer har til organisatoriske grunddata, bl.a. ved at udstille 

KLe opmærkningen af organisatoriske enheder til brug for sikkerheds-

modellen.

‹‹‹
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MOX
MOX står for ”Messaging, 
Offentlige standarder og 

X-change”. MOX er et 
koncept, som viser en vej 
til, at ikke-standardisere-
de systemer kan udveksle 
informationer med hinan-
den og indgå i mere eller 
mindre automatiserede 
tværgående processer. 

Dermed reduceres manu-
elle procedurer.

Ordbog fra 
rammearkitekturens 

verden  

KL og en række kom-
muner har frembragt et 
koncept kaldet MOX for 
at skabe sammenhæng 

inden for lokal rammear-
kitektur. 

Med en både fælleskom-
munal rammearkitektur 
og en lokal rammearki-

tektur er der en række nye 
ord og begreber.

KL har hjulpet 
Kit-Magasinet med at 

lave denne nye ordbog.
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MOX-konceptet er udviklet med henblik på at kunne lave en løs 

kobling imellem de kommunale it-systemer, der skal kunne le-

veres af forskellige leverandører, køre i forskellige driftsmiljøer 

og være robuste over for forandringer, samtidig med at der op-

retholdes en stærk binding i form af sammenhæng i opgaveva-

retagelsen og mere automatisering af tværgående processer.

MOX-konceptet består af beskeder, agenter og beskedforde-

ling. Beskeder er baserede på offentlige standarder og et fælles 

aftalt beskedformat. Agenter (Se MOX-agent) er små program-

mer der på basis af beskederne udfører en proces til hjælp for 

et it-system, og som også kan fungere som adapter mellem et 

it-systems format og det standardiserede udvekslingsformat. 

Beskedfordeling er fordelingen af beskeder til og fra agenterne.

MOX agent
En MOX agent kan forstås som en adapter, der kan oversætte 

mellem forskellige systemer. Ved at udvikle MOX-agenter kan 

man automatisere processer imellem systemer. En MOX-agent 

oversætter eksempelvis et it-systems ikke-standardiserede 

format og til et givent standardformat.

En MOX-agent kan indeholde én eller flere MOX-processer 

hvilket gør det muligt at lade et it-system indgå i tværgående 

processer, selvom det egentlig ikke er bygget til det oprindeligt.

En MOX agent udviklet til én tværgående proces kan gen-

bruges i andre tværgående processer, hvori de samme MOX 

processer indgår.

at MOX’e
MOX har bevæget sig fra at være en forkortelse til at være en hel 

naturlig del af sprogbruget inden for digitalisering i kommu-

nerne. MOX er nu både et verbum og et navneord; At integrere 

via MOX betegnes ”At MOX’e” og bruges i vendinger som: ”Jeg 

foreslår, at vi som det første MOX’er sagsoprettelsen” og ”Hvis 

vi nu laver dataudvekslingen over MOX’en, så opnår vi en højere 

grad af afkobling imellem de her to systemer”.

Den Fælleskommunale Rammearkitektur

Rammearkitekturen er de fælles rammer, vi sætter op for alle, 

der skal arbejde med kommunale processer og kommunal it. 

Fagsystemer

Fagsystemer er elektroniske systemer som varetager særskilte 

funktioner inden for et eller flere fagområder. Et fagsystem 

er specialudviklet til registrering og behandling af data som 

er knyttet til hele eller dele af kommunens forretning. I nogle 

tilfælde anvendes fagsystemer også på tværs af kommune- og 

faggrænser. 

Byggeblok
Den kommunale forretning kan inddeles i en række områder 

som kan sammensættes og genbruges på tværs af forretnings-

behov. Rammearkitekturens grundlæggende strukturering 

opdeler den kommunale forretning i en række “byggeblokke”, 

hvor den enkelte byggeblok er defineret ud fra et centralt forret-

ningsobjekt (data/datasamling). Fordelen for kommunerne ved 

at opdele it i byggeblokke er, at investeringer i digitalisering ikke 

begrænses til et enkelt områdes kortsigtede behov, men kan 

genbruges og give værdi til mange andre arbejdsopgaver.

Byggeblok sag har til formål at samle oplysninger om doku-

menter og journalnotater til en afgrænset opgave eller proces. 

Sag forstås som en samling af sammenhørende dokumenter 

og øvrige sammenhørende oplysninger, der i sit hele anvendes 

til at dokumentere en arbejdsproces, typisk til administrative 

formål, herunder til at træffe afgørelser.

Byggeblok dokument rummer metadata om dokumenter, som 

er afgrænsede samlinger af informationer, på kendte formater. 

Dokumenter kan f.eks. rumme tekster, tegninger, grafik, foto-

grafier, video, lydfiler med mere.

Organisation kan svare på, hvem har ansvar for hvilke opga-

ver. Begrebet ’organisation’ kan beskrive den måde, man opde-

ler organisationen i afdelinger, kontorer, samt hvilke arbejdsop-

gaver der er tilknyttet organisatoriske enheder osv. 

Formålet med Organisation kan således være at have styr på 

forretningen dvs. hvem er chef for hvilke medarbejdere, hvilke 

arbejdsopgaver har en enhed, hvad er adressen på en enhed, 

hvem ejer hvilke systemer og mange andre oplysninger såsom 

telefonnumre, tjenestenummer etc. 

Byggeblokken er ’rygmarven’ i kommunens digitalisering, da 

oplysningerne genbruges af alle andre systemer og kan anven-

des i forbindelse med rettighedstildelinger fx. adgangsstyring.

Klassifikation holder alle de fælles referenceinformationer, 

som således er kendt af alle brugere (systemer). Eksempler på 

klassifikationer er KLE (KL’s emnesystematik), FORM (Fælleof-

fentlig referencemodel), Disco (jobbetegnelser) etc.

LoRA – Lokal Rammearkitektur
LoRA er en referenceimplementering af rammearkitekturen, 

hvor de første fire Lokale Rammearkitekturservices implemen-

terer byggeblokkene Sag, Dokument, Organisation og Klassifi-

kation, byggeblokke der kort sagt hjælper med at holde styr på 

informationer om Hvem, Hvad, Hvilket og Hvor i kommunen. (Se 

byggeblok)

Støttesystemer (STS)

Støttesystemerne (STS) består af otte infrastrukturkomponen-

ter, der implementerer en række af principperne i Rammearki-

tekturen.

Støttesystemerne(STS) er en del af monopolbruddet, som be-

står af projekterne Kommunernes Sygedagpengesystem(KSD), 

Kommunernes Ydelsessystem(KY), Sagsoverblik/Partskontakt 

(SAPA) og Serviceplatformen

De fælleskommunale støttesystemer er en integreret it-infra-

struktur, der via standardiserede snitflader og genbrug af funk-

tionalitet bidrager til en åbning af det kommunale it-marked. 

Det sker ved, at den nye infrastruktur stilles til rådighed på lige 

vilkår for alle it-leverandører.

Serviceplatformen
Serviceplatformen fungerer som et stykke infrastruktur i den 

fælleskommunale rammearkitektur. På vegne af kommunerne 

indkøber KOMBIT data og funktionalitet fra fag- og kildesyste-

mer som fx SKAT, CPR- og CVR-registret. Disse udstilles som 

services på Serviceplatformen, som kommuner og it-leve-

randører på en ensartet måde kan få adgang til at anvende til 

kommunale it-systemer.

‹‹‹
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Mickey Abben Johansen
Markedschef
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Arne Sahlberg
Chefkonsulent

Telefon: 22 59 25 07
e-mail: asa@ski.dk

Lars Grelck
Chefkonsulent

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

Tinna Krogh-Andersen
Chefkonsulent

Telefon: 51 17 42 25
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Du kan med fordel købe it via rammeaftaler hos SKI. Vi har en bred 
palet af både frivillige og forpligtende aftaler på alt fra hardware og 
software over it-drift og it-udvikling til telefoni.

Du får adgang til en lang række services, når du køber ind via vores 
aftaler – uden meromkostninger for din organisation.

Vi kan blandt andet hjælpe dig med at:

foretage indkøbet

effektivisere brugen af aftalen

opnå højere compliance på dine indkøb

afdække uudnyttede potentialer

Du er altid velkommen til at kontakte os – vi står klar til at hjælpe, 
rådgive og vejlede dig.

Læs mere på ski.dk

Kontakter
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