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Intet ejerskab uden 
digitale kompetencer

Af formand Henrik Brix, KIT@

Kit@ Lederen

Digitaliseringsmessen15 i Odense var fuld af energi. Hele Danmarks digitale væksthus under et tag. 
Vi var vidner til alle de strømninger, der folder sig ud og bliver mere tydelige på det kommunale 
it-marked. Kommunerne er ved at tage ejerskabet for digitaliseringen – fra indkøb, processer, krav til 
leverandører, projekter, lokal it-arkitektur og til selve systemerne. Og i mange tilfælde gør vi det ikke 
alene, men gør det sammen med andre.

Den nye Rambøll-rapport IT i Praksis 

2015 viser, at to ud af tre kommuner har 

indgået aftaler om at samarbejde med 

andre kommuner eller planlægger at 

gøre det. I dag er det mere reglen end 

undtagelsen, at kommunerne samarbej-

der om de opgaver, digitaliseringen fører 

med sig. 

De nye indsatser peger i retning af mere 

samarbejde både på tværs i kommunen, 

mellem it-afdelingen og forvaltningerne. 

Der kommer mere samarbejde på tværs 

af kommuner, det fælleskommunale, og 

mere samarbejde på tværs af myndig-

heder, kommuner, regioner og stat, det 

fællesoffentlige. 

OS2 samarbejdet, som er et kommunalt 

og fællesoffentligt samarbejde, kan 

med OS2KITOS-systemet opleve en ny 

landvinding. Systemet bliver nu brugt 

af 68 kommuner. OS2 har ganske enkelt 

ramt en åre. Et behov for at it-chefen 

har overblik over sin egen it-portefølje, 

og at it-chefer i et digitalt fællesskab 

har behov for videndeling på tværs af 

kommuner. 

En konsekvens af at kommunerne er ved 

at tage ejerskabet for digitaliseringen 

er, at vi som it-chefer er med til at sætte 

præg på udviklingen og kan være med 

til at tage styringen inden for de digitale 

forretningsmodeller. Nu tager vi beslut-

ninger om de digitale forretningsmodel-

ler, der har indflydelse på vores egen 

forretning, som et led i en mere professi-

onel tilgang til markedet. Og det skal vi 

ikke kun gøre enkeltvist. Det skal vi også 

gøre som en del af et digitalt fællesskab. 

Vi så også på Digitaliseringsmessen15 

en større mangfoldighed blandt leve-

randører. Messen satte ny rekord med 

127 leverandører og alliancepartnere. 

En vækst på 12 pct. i forhold til sidste år. 

Det er mageløst. Mange af de nye ud-

stillere er små og mellemstore virksom-

heder, hvor vi ser nye produkter og nye 

services dukke op i forbindelse med, at 

det kommunale it-marked åbner sig som

følge af mere konkurrence inden for de 

gammelkendte og nye segmenter.

Det er kommunernes nye tilgang til at 

samarbejde med leverandørerne. Det er 

de muligheder som rammearkitekturen, 

og KOMBIT´s indsats på Serviceplatfor-

men og på Støttesystemerne giver for, at 

nye leverandører hurtigere kan udvikle 

standardiserede kommunale it-løsninger 

i konkurrence med andre. Markedet og 

konkurrencen på det kommunale it-mar-

ked virker, og det skaber forhåbentlig ny 

udvikling og innovation.

Men vi skal også erkende, at hvis kom-

munerne skal fuldbyrde missionen om 

et digitalt fællesskab og ejerskab kræver 

det investeringer i digitale kompetencer. 

Her mener jeg, vi når frem til kernen. En 

afgørende forudsætning for ejerskabet 

er, at topledelserne i de kommunernes 

forvaltninger begynder mere målrettet at 

investere i digitale kompetencer. Og hvis 

der mangler ressourcer og økonomi må 

man gå sammen med andre kommuner, 

så der i det mindste bliver adgang til 

digitale kompetencer for it-afdelingerne. 

Også her kan det blive en del af missio-

nen om ejerskabet, at vi kan deles med 

andre i et digitalt fællesskab. 

Intet ejerskab uden digitale kompeten-

cer. 

n

OS2 har ganske enkelt ramt en åre. Et behov for at it-chefen har overblik over sin egen it-portefølje.”



 Side 6 Kit Magasinet / 04 / 2015

Af Flemming Kjærsdam

Mobildækning

Slagelse Kommune 
får ingen bud fra 
teleoperatører 
til mobildækning 
Slagelse Kommune står med håret i postkassen efter at have brugt mere end et år på at gennemføre et 
EU-udbud for at sikre borgere bedre mobildækning i seks landdistriktsområder. Der er ingen af de tre 
teleudbydere på mobilområdet, TDC, Telia/Telenor og 3, som har ønsket at give et bud. ”Det er fatalt 
og brandærgerligt,” siger Stabschef CIO, Claus Ritter, Slagelse Kommune.

   
Der er ingen af de tre teleudbydere på mobilområdet, der har 

ønsket at byde ind med, hvad det vil koste at placere sende-

positioner i seks landdistriktsområder i Slagelse Kommune. Nu 

befinder kommunen sig i det dilemma, at den skal levere flere 

digitale serviceydelser til virksomheder og borgere, mens der 

er sorte huller i mobildækningen i kommunens yderområder, og 

hvor det er meget vanskeligt at ringe op eller komme på internet 

fra en mobil enhed. 

”Fortæl os, hvad det koster, så vælger vi det bedste og billig-

ste tilbud. Det var sådan EU-udbuddet var bygget op. Det er 

fatalt for os, at vi slet ikke får et eneste bud. Ingen af de private 

teleselskaber har villet byde på, hvad det koster at få mobildæk-

ning og mobildata i de seks områder,” siger Claus Ritter, Slagelse 

Kommune.

De seks landdistriktsområder i Slagelse Kommune er Glænø, 

Rude, Tjæreby, Eggeslevmagle, Fårdrup og Gerlev og er nu uden 

muligheder for at få forbedret mobildækningen.

Udbuddet tog et år
Slagelse Kommune har i samarbejde med firmaet NetPlan fået 

udarbejdet konceptet for selve udbuddet, som er bygget op fra 

bunden, idet der ikke tidligere har været lignende udbud. Ud-

buddet er koncentreret omkring seks fysiske områder i Slagelse 

Kommune, hvor den oplevede mobildækning er dårligst. Dette er 

fastlagt ud fra egne målinger samt borgernes oplevelser.

Byrådspolitikerne bevilgede i 2014 2 mio. kr., så kommunen 

kunne tilbyde teleselskaberne at medfinansiere anlægsomkost-

ningerne. Kommunen har været i dialog med Erhvervsstyrelsen, 

Statsforvaltningen samt med eksterne jurister tæt på EU for at 

sikre, at kommunen ikke overtrådte de forskellige bestemmelser 

og love og ikke mindst EU’s statsstøtteregler.

”Det er jo et privat reguleret område at sikre bedre mobildæk-

ning for borgerne. Det er som sådan ikke noget, kommunen 

har ansvar for og kan blande sig i. Men kommunen skal levere 

digitale serviceydelser til borgere og virksomheder, og derfor 

nytter det ikke, hvis vi har en række områder, der står uden mo-

bildækning. Herudover er det jo et vigtigt parameter i forhold til 

bosætning af både nye borgere og virksomheder i landområder-

ne,” siger Claus Ritter.

I forløbet har der været en tæt dialog med de tre teleoperatører, 

både samlet og enkeltvis for at afstemme forventninger og inten-

tioner ligesom der har været to høringer forinden udbuddet blev 

effektueret. Det endelige udbud, hvor både kommunens jurister 

samt eksterne EU-kyndige jurister samt forskellige myndigheder 

har været inde over, endte med at blive delt op i seks afgrænsede 

områder, så teleleverandørerne kunne byde enkeltvist på hvert 

geografisk område eller byde samlet på alle seks områder. Da fri-

sten for at byde udløb i slutningen af september, havde Slagelse 

Kommune ikke fået et eneste bud.

”Vi er selvfølgelig skuffede. Vi havde håbet, at udbuddet vil 

kunne bruges af andre kommuner, som også har sorte huller i 

mobildækningen. Der er jo stort set ikke en eneste kommune, 

der ikke har det. Dét, vi efterspurgte, var et tilbud på, hvem der 

kunne tilbyde den bedste dækning til den billigste pris i den bed-

ste kvalitet. Prisen, som vi skulle have, skulle være en anlægs-

investering for kommunen, hvorefter teleselskaberne skulle stå 

for driften, når sendepositionerne var taget i brug,” siger Claus 

Ritter. 

Medfinansiering af anlæg
Det er første gang, at en kommune har tilbudt medfinansiering til 

anlægsinvesteringer af mobilmaster. Men det har ikke fået tele-
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selskaberne til at bide på. Nu står kommunen med det problem, 

at der ikke er en tilstrækkelig mobildækning i de områder, 

og kommunen kan ikke gøre noget på egen hånd.

Slagelse Kommune er i gang med en opfølgende dialog med 

teleudbyderne om, hvorfor de ikke har budt på opgaven. 

Umiddelbart kan kommunen kun gisne om årsagerne. 

”Vi har forsøgt noget nyt ved at lade kommunen være medfi-

nansierende til anlægsinvesteringerne, så teleselskaberne ikke 

alene skulle have udgifterne til etablering af sendepositioner i et 

yderområde. Teleudbyderne er måske slet ikke parate til at bruge 

den model til at sikre mobildækning i yderområder. Det ærgrer vi 

os selvfølgelig over,” siger Claus Ritter.    

Medfinansieringen af masterne skulle gøre det mere attraktivt 

for teleselskaberne at etablere sig i landdistrikter, men telesel-

skaberne kan muligvis ikke få nok trafik i de områder til at sikre 

et fornuftigt afkast på driften. 

”Vi tilbød teleselskaberne et kommunalt tilskud til anlægs-

udgiften og håbede på, det kunne gøre det mere attraktivt for 

teleselskaberne,” siger Claus Ritter.

n

Sådan fandt 
kommunen 
de sorte huller

For godt et år siden begyndte Slagelse Kommune at kort-

lægge mobildækningen. Kommunen fik studerende, der 

var udstyret med mobilabonnementer, til at køre kommu-

nen tyndt i weekender for at måle den oplevede dækning 

fra en kørende bil. 

Siden gav kommunen borgere og virksomheder mulig-

hed for på kommunens hjemmeside at melde ind om den 

oplevede dækning i dagligdagen. Begge datasæt blev 

sammenlignet og CIO Claus Ritter Slagelse Kommune si-

ger, at der var god overensstemmelse mellem de målinger 

kommunen selv foretog og de anmeldelser borgerne kom 

med.

”Vi er godt klar over, det ikke er en teknisk valid og 

videnskabelig undersøgelse, vi har lavet, men sagen er, 

at vores målinger og borgeres og virksomheders indbe-

retninger passer sammen, og at vi nu har et overblik over 

den oplevede dækning,” siger Claus Ritter. 

”
Det er fatalt for os, 
at vi slet ikke får 
et eneste bud.

Claus Ritter, Slagelse Kommune
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Teleindustrien kritiserer 
Slagelse Kommunes udbud
Slagelse Kommune fik ingen bud fra teleoperatørerne på et 
EU-udbud om at sikre mobildækning i seks landdistrikter i 
kommunen. Kit-Magasinet har forelagt dette for 
Teleindustriens direktør Jakob Willer. 

Direktør Jakob Willer, Teleindustrien:     

”Jeg har set på materialet fra Slagelse Kommune, og jeg 

er ikke overrasket over, at der ikke er indkommet noget 

bud. Det er ganske enkelt et dårligt forberedt udbud,” 

siger Jakob Willer.

”Kommunen har ikke fået lavet de nødvendige grundi-

ge analyser af dækningen og de udbygningsplaner, der 

måtte være.”

”Slagelse Kommune forsøger at gøre tilbudsgivere 

ansvarlige for de manglende analyser ved at kræve, at 

tilbudsgiveren skal garantere ”at der ikke forefindes 

aktuelle planer, der indebærer etablering af tilstrækkelig 

dækning inden for tre år i henhold til kravspecifikationen 

på det område, som delaftalen dækker.” 

”Kommunen kan ikke stille et sådant krav til tilbuds-

giver. Det kan en tilbudsgiver ikke garantere. Det er 

alene op til myndigheden at belyse og vurdere det på 

baggrund af input fra markedets aktører. Det er myndig-

heden, der skal sikre, at reglerne om betingelserne for 

statsstøtte overholdes,” siger Jakob Willer.

 

3G som krav
Kommunen kan ikke stille krav om 3G.

”Der er stillet krav, som er ude af trit med realiteterne 

i markedet. Det gælder særligt de begrænsninger, der er 

sat i forhold til valg af teknologier og løsninger. Løsnin-

ger er i udbuddet afgrænset til 3G og er derved ikke tek-

nologineutrale. Realiteten er, at udbygningen af mobilnet 

i høj grad omfatter udbygning med 4G dækning. Der er 

således tale om en afgrænsning, der peger på en ældre 

teknologi,” siger Jakob Willer.

”Der er stillet urealistiske krav i forhold til tidshorison-

ten, hvor man forventer udbygningen inden seks måne-

der. Dette er helt ude af trit med de udbygningsplaner 

og den planlægningshorisont, som teleselskaber normalt 

arbejder med.”

”Jeg håber, at erfaringer fra Slagelse vil indgå i de drøf-

telser vi har med kommuner i Region Sjælland (Digitalt 

Aktionsforum red.). Det er altså ikke et eksempel til efter-

følgelse. Vi efterlyser fra branchens side, at der etableres 

en dialog mellem selskaberne og kommunerne, og at det 

er på baggrund af en dialog og en fælles forståelse, at 

man når frem til løsninger, hvor en kommune eksempel-

vis kan bidrage til finansiering af passiv infrastruktur,” 

siger Jakob Willer.

n

Af Flemming Kjærsdam

Mobildækning

”
Kommunen har ikke fået lavet de nødvendige 
grundige analyser af dækningen og de udbyg-
ningsplaner, der måtte være.

Jakob Willer, Teleindustrien.
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Kommunaldirektørerne i de store kommuner har fingeren på 

pulsen. 86 pct. af kommunaldirektørerne i de store kommuner 

investerer strategisk og 54 pct. finder det nødvendigt at samar-

bejde med andre kommuner om digitaliseringen. 

”Tidligere var det it-cheferne, der var hurtigt ude til at forstå 

konsekvenserne af digitaliseringen. Men topledelsen gav ikke 

it-cheferne mulighederne eller rammerne til at forandre forret-

ningen. Nu er det imidlertid topcheferne, kommunaldirektørerne 

og de forretningsansvarlige, i de store kommuner, der træder på 

speederen. Og de er parate til at investere. Derfor er det vigtigt, 

at it-cheferne følger trop, fordi der er brug for strategiske og 

teknologiske kompetencer til at forandre forretningen,” siger 

direktør Ejvind Jørgensen, Rambøll Management.    

Han understreger, at der ikke findes ét ”Sesam-luk-dig-op”, 

som vil løse digitaliseringen i alle 98 kommuner. Tværtimod 

er det uhyre komplekst at styre it forretningsmæssigt. Hver 

kommune må finde deres løsning, hvad enten det sker enkeltvist 

eller i samarbejde med andre kommuner. Analysen fra Rambøll 

viser dog tydeligt, at det er de store kommuner, der har været 

hurtigst med at indgå i alliancer eller overveje samarbejde og 

efterspørge digitale kompetencer for at udnytte teknologien. 

I Kit-Magasinet august 2015 blev de forskellige typer af tvær-

kommunalt samarbejde beskrevet. D-12 på Sjælland, Vestegnens 

kommuner, der består af otte københavnske forstadskommuner, 

Silkeborg-Viborg, Brugerklubben SB-SYS, IT-forsyningen i Ege-

dal, Ballerup og Furesø Kommuner. 

To ud af tre samarbejder
63 pct. af kommunerne overvejer eller er begyndt at samarbejde 

med andre kommuner om digitaliseringen. ”Det er mere reglen 

end undtagelsen, at der nu samarbejdes hen over kommune-

grænserne,” siger direktør Ejvind Jørgensen.   

Den teknologiske udvikling går rigtig stærkt. For blot et år 

siden svarede 46 pct. af de kommunale it-chefer, at de over-

vejede eller var gået i samarbejde med andre kommuner om 

digitaliseringen. Nu er det næsten to ud af tre kommuner, der 

samarbejder.

Men undersøgelsen viser også, at de store kommuner er hur-

tigere ude end de små og mellemstore kommuner. Det er ellers 

oplagt for mindre kommuner at finde sammen for at få løfte 

digitaliseringen, men det forekommer sjældnere eller også er 

det ikke sket endnu, ifølge Rambøll rapporten. Det er dog ikke 

muligt at trække en streg i sandet for, hvor grænsen går. Det er 

ikke sådan, at bare fordi man er en stor kommune, så er kom-

munaldirektøren og it-chefen forandrings- og samarbejdsvillig 

og omvendt i en lille kommune. Billedet er mere nuanceret, men 

tendensen er tydelig.  

I takt med, at digitaliseringen breder sig til velfærdsområder 

som skoler, sundhed og ældrepleje, får kommunerne brug for 

langt flere digitale og organisatoriske kompetencer for at kunne 

udnytte teknologien på tværs i kommunerne. Det handler dog 

ikke kun om tekniske kompetencer til de administrative proces-

ser. Det er i stedet den strategiske tilgang, der kan tune forret-

ningsprocesserne i kommunerne, som der er brug for. Samtidig 

sker digitaliseringen på tværs af myndigheder og i samarbejde 

med private aktører, så der er brug for at fjerne mange manuelle 

arbejdsgange og at computersystemer kan udveksle data for at 

få digitaliseringen til at virke.

”Velfærdsteknologien er for alvor ved at gøre sit indtog i kom-

munerne, og over halvdelen af kommunerne forventer, at det vil 

få konsekvenser for, hvordan man organiserer it. Det er interes-

sant, at det især er de kommunale topledere, som forventer, at 

udviklingen med velfærdsteknologi får væsentlige konsekvenser 

for, hvordan it organiseres i kommunerne,” udtaler Ejvind Jør-

gensen, direktør, Rambøll.

It-cheferne efterspørger digitale kompetencer
83 pct. af de kommunale it-chefer siger i rapporten, at det er 

nødvendigt at kommunerne får flere digitale kompetencer for at 

kunne udnytte teknologien. Ca. 40 pct. af it-cheferne siger, at de 

tilfører kompetencer ”i høj grad”. Forretningsarkitekter, Busi-

ness Relations Managers, rådgivere inden for skole og velfærd er 

den nye type kompetencer, der er efterspurgte. Det gælder ikke 

kun i kommuner – også andre steder i den offentlige sektor og i 

det private erhvervsliv. Det er så i det perspektiv, at samarbej-

det på tværs af kommunerne skal ses. For det er ikke sikkert, at 

en enkelt kommune kan udnytte en specialistkompetence fuldt 

ud eller har økonomi til det. Derfor kan alliancerne bruges til at 

deles om kompetencerne. 

”Det er tankevækkende, at jo større kommunerne er, desto 

Af Flemming Kjærsdam

Digitalisering

Kommunaldirektørerne 
i de store kommuner 
investerer mest i 
digitaliseringen 
Det er kommunaldirektørerne i de store kommuner, der først og fremmest investerer i den digitale 
udvikling og som opruster med nye digitale kompetencer i deres organisation. 86 pct. af kommunal-
direktørerne i de store kommuner er i gang med at investere, mens det tilsvarende blot er 72 pct. i de 
mindre kommuner. Det viser Rambølls nyeste rapport ”IT i Praksis – 2015”, der også viser, at topleder-
ne i de større kommuner er hurtigere ude med at opsøge samarbejde med andre kommuner om digita-
liseringen.  



”
63 pct. af it-ansvarlige indgår eller 
planlægger at indgå samarbejde 
med en eller flere kommuner. 52 
pct. af  de forretningsansvarlige 
gør det. Det er mere reglen end 
undtagelsen at samarbejde hen 
over kommunegrænserne.

Ejvind Jørgensen, Rambøll Management

mere omfattende vurderer kommunaldirektørerne konsekvenser-

ne af digitaliseringen vil blive. Det er som om kommunaldirektø-

rerne ser forandringerne i et klarere lys. Det er især de kommu-

ner, der opruster mest, som også opsøger andre kommuner for at 

samarbejde tættere. De er godt klar over, at det er komplekst og 

dyrt at gøre det enkeltvist,” siger Ejvind Jørgensen.

Man kunne godt få den tanke, at det ville være omvendt. At 

det var de små kommuner, der rykkede hurtigst, fordi de har det 

sværest med digitaliseringen og derfor så ville opsøge nabokom-

munerne for at få hjælp. Men de små kommuner dykker nærmest 

under radaren. Dermed konkluderer rapporten, at digitaliserin-

gen har en tendens til at gøre forskellene mellem små og store 

kommuner større.

Det kan også være et spørgsmål om økonomi og ressourcer. 

Det har de store kommuner som bekendt mest af. Og de vil også 

kunne udnytte specialister bedre. Så alt i alt bliver bundlinjen af 

digitaliseringen kroner og øre.

For to et halvt år siden startede Ballerup, Egedal og Furesø 

Kommuner IT-Forsyningen for at effektivisere it-driften i kommu-

nerne. Nu er trenden ved de nye samarbejder at gå højere op 

i pyramiden og effektivisere forretningsprocesserne. Det er her 

gevinsterne ved digitalisering findes. Så er det discipliner som 

Lean, Service Management, digitale processer.  

”Der er langt flere penge at hente i applikationslaget og i forret-

ningsprocesser frem for at lægge hardware og netværk sammen. 

Samtidig betyder den teknologiske udvikling, at trenden går 

mod at lægge mere og mere ud i ”skyen”. Ikke kun infrastruk-

turydelser og drift i skyen, men også applikationerne (Software 

as a Service red.). Monopolbruddet har været en motor og øger 

opmærksomheden og behovet for at gå nye veje. Den udvikling 

vil forstærkes, men vil også kræve stærke strategiske ledel-

seskompetencer og digitalt lederskab for at kunne effektuere 

samarbejdet.

Det er ikke nogen nem opgave,” siger Ejvind Jørgensen.

n
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Digitaliseringsmessen15

Hele Danmarks 
digitale væksthus
Digitaliseringsmessen15 sætter rekord for syvende år i træk. Interessen fra leverandører og alliance-
partnere har aldrig været større. Antallet af leverandører, som stillede op på Digitaliseringsmessen14, 
var 95, og der var seks alliancepartnere. I år var der 127 leverandører heraf syv alliancepartnere

Af Flemming Kjærsdam

Digitaliseringsmessen

KR.
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Ikke nok med større bevågenhed fra markedet. Det kommunale 

it-marked forandrer sig i disse år. Både teknologisk og med nye 

segmenter, der pibler frem. Det er særlig interessant, hvis væk-

sten i antallet af leverandører på Digitaliseringsmessen15 dækker 

over disse nye forandringer. Kit-Magasinet gik på opdagelse in-

den for Learning Management Systems, som alle kommuner skal 

købe og påbegynde implementeringen af inden august 2017.

Her fandt vi de fire største leverandører af LMS-systemer, som 

er et helt nyt segment, der understøtter digital undervisning i 

folkeskolen. Den største leverandør af LMS-systemer, direktør 

Søren Adolph, Meebook, fortæller: ”Der er knivskarp konkurrence 

mellem leverandørerne, men at det er en fair kamp og at der ikke 

bruges beskidte kneb.” 

Markedet virker og kommunerne tager godt imod
En anden trend, som Digitaliseringsmessen15 i Odense Congress 

Centre også lagde gulv til, er kommunernes stadigt tættere sam-

arbejde om digitaliseringen. 

To ud af tre kommuner planlægger eller har indgået et samar-

bejde med andre kommuner. Det siger Rambølls nyeste rapport 

IT i Praksis 2015. Det er altså mere reglen end undtagelsen, at 

kommunerne samarbejder. Det vil forandre efterspørgslen og 

sætte en ny dagsorden på markedet. 

OS2-standen, der var vældig godt besøgt, og som er kommuner-

nes samarbejde for åbne løsninger, har fået en vaskeægte succes 

med KITOS – Kommunalt IT Overblikssystem – som nu har nået 

en udbredelse til 68 kommuner. Sekretariatsleder Brian Ander-

sen, KITOSOS2, fortæller, at der er opstået et kæmpe behov i 

it-afdelingerne for at få overblik over kommunens egen it-porte-

følje, og at det er digitaliseringsstrategierne og Monopolbruddet, 

som varetages på kommunernes vegne af KOMBIT, der har sat 

skub i det. KITOS bliver også sendt i udbud om få uger for at få 

udviklet en version 2 af systemet.”  

Der er ikke tale om et helt nyt system.

De syv alliancepartnere i år: Atea, Digitaliseringsstyrelsen, 

Ditmer, KMD, KOMBIT, PWC og SE CloudFactory 

n

Læs mere om KIT magasinets besøg hos 
leverandørerne i magasinet.
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Stedet hvor 
der kan hentes 
inspiration
I år fik Digitaliseringsmessen besøg af 2100 mennesker. 

Digitaliseringsmessen arrangeres i fællesskab af KL, 

Borgerservice Danmark, KL og KIT@.



www.targit.com

TARGIT kan løse og forebygge mange af de udfordringer, den
offentlige sektor møder hver dag.

Mange danske kommuners fortrukne præsentationsværktøj
til ledelsesinformationssystemer

Få et klart billede på tværs af områder og systemer
 
Nem opfølgning på budgetter og relevante nøgletal
 
Spot afvigelser hurtigt og del indsigt med relevante beslutningstagere
 
Overvåg timer og ressourceforbrug
 
Sammenlign målinger og benchmarks

TARGIT har udviklet et dynamisk præsentationsværktøj der blandt andet gør, at 
kommuner kan få optimal værdi af sin FLIS løsning. 

Se en demo her: www.targit.com/FLIS

Høj brugervenlighed til en fair pris
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”Jeg synes, at markedet for læringsplatforme er præget af hård 

konkurrence, men det er en fair og lige kamp om kunderne. Det 

er sund konkurrence, og det kan kommunerne kun være tilfredse 

med,” siger direktør Søren Adolph, Meebook, der er den største 

leverandør på markedet med over 20 kommunale kunder. Firmaet 

ønsker dog ikke at oplyse det helt præcise antal kunder af kon-

kurrencehensyn.

Han ser den nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi og 

den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi som et afsæt for at 

få den del af kommunerne med, som endnu ikke har valgt et 

system. Alle kommuner skal have påbegyndt implementering af 

en læringsplatform ved skoleårets start i august 2017.

”De kunder, vi har i dag, er kommuner, som har valgt en løsning 

for at ligge godt til med digital læring. Men de nye digitalise-

ringsstrategier sætter en deadline, som presser de kommuner, 

der endnu ikke har truffet en beslutning om en løsning. Jeg 

mener, vi befinder os i en god position på markedet, fordi vi har 

brugt meget energi på at sikre gode implementeringer. De erfa-

ringer bringer vi jo med til de kommende kunder,” siger Søren 

Adolph. 

Meebooks direktør mener, det er vigtigt at få ledelsen med på 

projekter omkring læringsplatformen for at sikre den bedst muli-

ge interne kommunikation. 

Ca. 10 hos EasyIQ
EasyIQ har ca. 10 Kommuner på firmaets læringsplatform, som 

hedder EasyIQ SkolePortal. Det er f.eks. Vordingborg, Halsnæs, 

Odsherred og Gladsaxe kommune, der har implementeret den 

fulde læringsplatform.

Account Manager Michael Thomsen fortæller, at virksomheden 

fra Skanderborg derudover har 10 kommuner, som har implemen-

teret en ”light” version af produktet som hedder ”Opgaver/Afle-

veringer”. Det er kommuner som Ringkøbing-Skjern, Norddjurs, 

Varde og Guldborgsund Kommune, der pt. benytter ”Opgaver/

Afleveringer”.

EasyIQ SkolePortal er integreret med Office 365 og Google 

Apps og arbejder med læringsmål og dynamiske elevplaner ud 

fra en Rubrics evaluering koblet op til fælles mål.

Derudover indeholder løsningen også årsplaner, og EasyIQ ar-

bejder på at integrere fagportalerne med Læringsplatformen som 

er en del af brugerportalinitiativet.

Aalborg Kommune vælger UVdata 
Aalborg Kommune har valgt løsningen MinUddannelse fra 

UVdata, der er ejet af ATP’s teknologifond Via Venture Partners 

sammen med 13 medarbejdere. Via Venture Partners var medejer 

af KMD, da virksomheden blev solgt i 2009. UVdata har 21 kom-

muner som kunder. Ifølge direktør Jan Gaardboe Jensen, UVdata, 

har 10-12 kommuner valgt hele løsningen, mens de resterende 

har valgt at begynde med dele af løsningen - typisk er de startet 

med elevplaner.

”Der er en del kommuner i landet, som bruger tiden til at prøve 

de forskellige platforme af. De vil så vælge en løsning senere. 

F.eks har Københavns Kommune valgt tre leverandører. Kom-

munen vil så i løbet af 2016 tage en endelig beslutning om, hvem 

der skal levere og implementere løsningen,” siger Jan Gaardboe 

Jensen.

Aalborg Kommune er det første kommunale EU-udbud på et 

Learning Management System i Danmark. Systemet vil få 60.000 

brugere.

”Vi betragter vores løsning MinUddannelse som det ambitiøse 

valg af læringsplatform, fordi kommunen har vægtet funktionali-

Af Flemming Kjærsdam

Digitaliseringsmessen

56 kommuner 
er i gang 
med digital 
læringsplatform

Markedet for kommunernes valg af læringsplatforme – Learning Management Systems – udkæmpes 
her og nu. 56 kommuner er i fuld gang, viser Kit-Magasinets optælling. Alle de store leverandører af 
læringsplatforme var til stede på Digitaliseringsmessen15. 
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tet og kvalitet i deres materiale. Og Aalborg Kommunes beslut-

ning bekræfter os i, at vi har ret. Vi er enormt stolte over at have 

vundet kontrakten, og vi er fuldt ud klar over, at kommunens 

forventninger til vores produkt og os som virksomhed er tårnhøje, 

og det skal vi selvfølgelig bevise, at vi kan leve op til,” siger Jan 

Gaardboe Jensen.

Jan Gaardboe Jensen vurderer, at der er omkring 40 kommuner, 

der på nuværende tidspunkt ikke har truffet en beslutning om en 

læringsplatform. De fleste er dog i gang med en beslutningspro-

ces eller et valg af løsning. 

KMD Educa har 14 kommuner
KMD har 14 kommuner, der benytter KMD Educa. De seneste 

to er Randers Kommune og Esbjerg Kommune. Begge udbreder 

brugen til samtlige folkeskoler i kommunerne. 

Udover Randers og Esbjerg er KMD Educa også i brug på samt-

lige skoler i Vejle, Morsø, Nyborg og Lejre.

Vice President Jens Arne Madsen, chef for Børn- og Uddannel-

sesområdet, KMD:

”Vi ser i øjeblikket på tværs af landet, at kommunerne i større 

eller mindre skala er i gang med at indføre digitale læringsplat-

forme. Der er fortsat en del kommuner og skoler, som endnu ikke 

er gået i gang, men det er vores oplevelse, at der er stor nysger-

righed og en positiv stemning hele vejen rundt. De foreløbige er-

faringer fra vores kunder er gode, og vi ser en tendens til styrket 

lærersamarbejde om forløb, nemmere fokus på differentierede læ-

ringsmål og en hel masse elever, der er glade for den øgede brug 

af teknologi i undervisningssituationen. I KMD ser vi positivt på 

udviklingen, herunder den store konkurrence i markedet. Den er 

kun med til at gøre os alle sammen skarpere og bedre i produkt-

udviklingen til gavn for landets skoler, lærere og elever”. 

n

Kit-Magasinets 
markedsoverblik på LMS:
Meebook: 20+ kommuner

Easy IQ: 10 kommuner

UV-Data: 12 kommuner

KMD: 14 kommuner

I alt 56 kommuner har valgt en læringsplatform, ifølge 

leverandørernes egne oplysninger. Hertil kommer en 

række kommuner, som er ved at prøve flere løsninger af. 

Derved kan der forekomme dubletter i leverandørernes 

referencelister. Omvendt er der også en række kommuner, 

som er i gang med pilotprojekter, hvor dele af løsningerne 

bliver implementeret, eller en række skole deltager som 

”piloter”. De er principielt ikke med i opgørelsen. Men 

Meebook og KMD har ikke i deres tal skelnet mellem 

”hele” eller ”delvise” implementeringer.

n brandmanagementn outlooksignaturen dynamictemplate

daniasoftware.com

R
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IST har udviklet LMS-systemet, Learn, som en tjeneste, der er 

fokuseret på elevernes mål og resultater og bygget op om de gra-

tis platforme Google apps til uddannelsesområdet og Microsoft 

365 til skoleområdet. Men virksomheden har endnu til gode at få 

landet sin første kommunale kunde i dette segment.

”Selv om vi har udviklet flere varianter af systemet Learn, er vi 

ikke gået ind på markedet - endnu. Vi synes markedet er under 

stærk forandring, og udviklingen på markedet får os til at vente,” 

siger adm. dir. Stig Korgaard, IST. 

Kommunerne skal købe et LMS-system til brug for de lovpligti-

ge elevplaner og tage det i brug inden august 2017. Det vil ellers 

være oplagt for IST, når virksomheden i forvejen er så stærk på 

skoleområdet, at tage skridtet videre ind i fremtidens digitale 

klasselokale. 

Afventer
De største leverandører på markedet, Meebook, UVdata, KMD 

og EasyIQ, er alle godt i gang med at bide sig fast på markedet 

i en knivskarp konkurrence om at vinde kommunernes gunst 

med LMS-løsninger. Men i stedet for at gå ind og deltage i denne 

konkurrence med de øvrige leverandører, har IST valgt at afvente 

situationen og følge markedet.

”LMS er et spændende, nyt segment. Men vi har brugt tid på at 

tænke os om. Vores tilgang til markedet er ”work in progress”. Vi 

har allerede udviklet flere versioner af Learn. Men vi ser det kom-

munale marked for digital læring forandre sig meget, og vi ser 

teknologierne forandre sig. Lige nu ser vi kommunerne begynde 

at tage nye standardsystemer til sig og definere fælles snitflader 

og it-arkitektur. Derfor afventer vi situationen på markedet,” 

siger Stig Korgaard.  

”Vi har ingen planer om at være først. IST vil ikke konkurrere 

med Google Education eller Microsoft 365. De, der er førende 

på det danske marked, KMD, Meebook, UVdata, har alle været i 

gang i flere år. Men det er først nu, de begynder at sælge noget. 

Når jeg taler med kunderne er beskeden fra dem, at der stadig 

mangler noget. Jeg opfatter de løsninger, vi ser på det danske 

LMS-marked lige nu, som første generation. ”

”Vi bygger Learn op som tjeneste omkring de gratis platfor-

me fra Google og Microsoft. Fremtiden bliver noget app- og 

windows- agtigt, hvor lærere og elever kan være i dialog med 

hinanden via de gratis digitale værktøjer. Dét, vi kan byde ind 

med, er den pædagogiske faglighed og den administrative eks-

pertise. Så vi håber på, at markedet ændrer sig i den retning, og 

så kan vi komme ind og eventuelt vinde anden runde,” siger Stig 

Korgaard.  

n

Af Flemming Kjærsdam

Digitaliseringsmessen

IST lurer på LMS-markedet 
Forandringerne på det kommunale it-marked på skoleområdet er så markante, at sværvægteren inden 
for administrativ og pædagogisk it til folkeskoler og institutioner – det tidligere Tabulex – som i dag 
hedder IST, har valgt at vente på markedet med sit Learning Management System (LMS). 

”
LMS er et spændende, 
nyt segment. Men vi 
har brugt tid på at 
tænke os om.

Stig Korgaard, IST

 

ER VI 
RIGTIG 
KLOGE?
DIGITAL VELFÆRD ER PÅ 
AGENDAEN  

Når eleverne skal blive så dygtige, de kan, 
forudsætter det et tæt samspil mellem lærernes 
undervisning og den enkelte elevs faglige niveau. 

Derfor har vi taget lærere og elever  over hele 
landet med på råd og udviklet den digitale plat-
form KMD Educa Læring.

Den danske folkeskole skal være blandt 
verdens bedste. Dag for dag skal faglighe-
den løftes, og vores bidrag er it, der skaber 
genvej til læring. Med KMD Educa Læring 
får din skole en læringsplatform, der lever 
op til kravene i brugerportalsinitiativet.

Læs mere på kmd.dk/educa

SAMMEN UDVIKLER VI 
DANMARK
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Af Flemming Kjærsdam

Digitaliseringsmessen

Styregruppen i OS2KITOS (Kommunernes IT-Overblikssystem)

gennemfører et nyt udbud ved årsskiftet og vil finde en leveran-

dør til at udvikle en Version 2 af systemet. Systemet har på kort 

tid opnået en anselig udbredelse på 68 kommuner, og er helt 

klart det mest anvendte OS2-system. Det var slet ikke tænkt i 

den størrelsesorden fra starten af. 

”Projektet har i sagens natur ikke afsat de ressourcer til at 

starte med, som vi ville gøre, hvis vi havde vidst, at produktet 

skulle bruges af så mange kommuner. Vi er nu 68 kommuner, som 

benytter en fælles løsning, og derfor er der, siden vi gik i luften, 

også blevet et stigende behov for udvikling og vedligeholdelse. 

Derfor har det også været vigtigt at få lavet en forretningsmodel 

for projektet, hvilket bl.a. betyder, at vi nu har mulighed for at gå 

i udbud med henblik på at få modnet og kvalitetssikret løsningen 

- og vi forventer også at outsource driften af OS2KITOS,” siger 

Brian Andersen. 

Det hele begyndte i 2013, hvor Roskilde, Sorø og Ringsted fandt 

på ideen, og Syddjurs og Ballerup Kommuner bidrog med en 

mindre pose penge. 

Inden KITOS-tiden sad den enkelte it-chef og tastede viden om 

kommunens it-systemer ind i et regneark. Derfor tænkte Brian 

Andersen, at det ville være smart at bygge et system, der kunne 

OS2KITOS bruges 
nu af 68 kommuner
OS2 fællesskabet har opnået en vaskeægte succes med det åbne system OS2KITOS, som nu bruges af 
68 kommuner. OS2KITOS sekretariatsleder Brian Andersen, Roskilde Kommune, siger, at det er blevet 
langt større, end han havde turdet håbe på.
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”
Vi har gode muligheder for at gøre vores indflydelse 
gældende på markedet, hvis vi sørger for, at vores mange 
daglige valg er mere præget af gennemsigtighed, viden 
om hinanden og større grad af koordinering – OS2KITOS 
er et vigtigt værktøj i den proces.

Brian Andersen

Kommunens
”IT portefølje 3-kant”
- Sammenhængende IT

- Forretningsunderstøttende IT

- Omkostningseffektiv IT

Vilkår: 

Fællesoffentlig
Vilkår: 

Markedet

bruges af andre kommuner, så de på den måde kunne få et fælles 

”katalog”. It-cheferne skulle ikke opdatere det hver for sig, og 

samtidig ville det betyde, at it-cheferne ville kunne se hvilke 

løsninger, der bliver brugt i de andre kommuner, og på den måde 

dele og genbruge værdifulde data. 

Efter salget af KMD er kommunerne i gang med at overtage 

ejerskabet af it-systemer, og OS2KITOS er et værktøj til at give 

it-afdelingen et samlet overblik over it-porteføljen i den enkelte 

kommune. OS2KITOS er et Open Source system, der grundlæg-

gende handler om, at kommunerne går ind og påtager sig et 

ansvar for at hjemtage ejerskabet til at sikre den digitale under-

støttelse af kommunens opgaver. 

”Vi kunne godt se behovet for et system, da den fælleskommu-

nale digitaliseringsstrategi blev lanceret i 2011. Med ét slag kom 

der ca. 40 nye projekter til hver eneste kommune. Samtidig satte 

Digitaliseringsstyrelsen en national dagsorden for den kommuna-

le digitalisering. I starten udviklede vi til eget brug, men tænkte, 

at det kunne være et relevant værktøj for andre kommuner også. 

Monopolbruddet fra KOMBIT blev kort efter mere presserende 

for os alle sammen, og det har for alvor sat gang i udbredelsen ” 

siger Brian Andersen.

Fælles dagsorden
Resten er historie, som det hedder på nudansk. Når OS2KITOS nu 

har nået en udbredelse til 68 kommuner, vil kommunerne kunne 

koordinere projekter og indkøb og i det hele taget have en fælles 

tilgang til markedet. Derfor er det også oplagt, at OS2KITOS 

bliver et vigtigt værktøj til at understøtte de mange kommuna-

le samarbejder og fællesskaber, som er ved at blive etableret i 

øjeblikket.

”Da KMD var ejet af kommunerne, udviklede kommunerne ikke 

de værktøjer, det fælles sprog, metoder og skabeloner og den 

governance til at have et overblik over vores it-systemlandskab. 

Nu hvor vi selv skal til at løfte opgaven med at sikre omkost-

ningseffektiv, forretningsunderstøttende og sammenhængende 

it på tværs af hele vores portefølje, skal vi også hjemtage den 

forretningsmæssige og systemmæssige viden. Den skal ikke ligge 

hos en leverandør. OS2KITOS er et værktøj til at sikre denne 

hjemtagelse af viden – både i den enkelte kommune og på tværs 

af det kommunale IT marked,” siger Brian Andersen.

Består af fire moduler
OS2KITOS er et værktøj, der består af fire moduler og som 

understøtter den lokale digitale modningsproces. Det består af 

Organisation, Projekt, System og Kontrakt. 

”Den enkelte kommune behøver ikke at bruge alle fire moduler, 

men kan plukke i dem. En kommune kan f.eks. bruge systemet 

til at holde styr på, hvilke systemer kommunen bruger og de kon-

trakter, som er tilknyttet dem,” siger Brian Andersen. 

”Ved at modne vores styring af den samlede IT portefølje 

ledelsesmæssigt, kompetencemæssigt og kontraktmæssigt vil vi i 

kommunerne være med til at tage ansvar for hjemtagelsen af den 

forretningsmæssige del af ejerskabet. Vi skal have bedre overblik 

og viden om hele vores it-portefølje. Vi skal vide, hvilke syste-

mer vi har og hvilke sammenhænge de indgår i. Hvilke snitflader 

og data de benytter, og i hvilken grad de har sammenhæng til 

den fælleskommunale rammearkitektur. Derudover skal vi blive 

bedre til at vide, hvem der har ansvar for dem, hvor de anvendes 

og hvilke opgaver, de understøtter. Hvilke aftaler og vilkår de 

er købt på, og hvornår vi skal i udbud med dem, og hvordan vi 

griber anskaffelses- og udfasningsprojekterne an,” siger Brian 

Andersen.

Kommunerne betaler 2.500 kr. om måneden for at være med i 

OS2KITOS. Brian Andersen siger, at der ikke vil komme prisstig-

ninger selvom man går i udbud med en version 2 af OS2KITOS. 

n

Kommunernes 
digitaliseringsdagsorden

Den nationale og 
fælleskommunale 
dagsorden

Det 
konkurrenceprægede 

marked

Den teknologiske udvikling 
der accelererer digitaliseringen

Vilkår: 

Teknologisk udvikling
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KOMBITs nye 
direktør er mere 
kommerciel
Thomas Rysgaard Christiansen, 46, der nu er sat i spidsen for KOMBIT, kommer med en 
mere kommerciel tilgang til jobbet end sin forgænger.

KOMBITs nye direktør Thomas Rysgaard Christiansen har arbej-

det 15 år i USA og har en mere kommerciel tilgang til sit nye job. 

”Nu går vi ind i næste fase af digitaliseringen, hvor vi skal 

bevise, at vi kan levere og eksekvere i de kommende år,” siger 

adm. dir. Thomas Rysgaard Christiansen, KOMBIT. Han kom til 

KOMBIT i 2009 som markedsdirektør med ansvar for den forret-

ningsmæssige opbygning og udvikling af KOMBIT. 

”Den første periode i KOMBITs liv var at samle det kommunale 

bagland i et fællesskab. Det er nu sket, og vi står i dag med et 

meget engageret fællesskab, hvor kommunerne involverer sig 

langt mere aktivt. Jeg kommer med en baggrund i det kommer-

cielle, og KOMBIT skal nu måles på, at der i større skala bliver 

leveret it-løsninger til kommunerne, der er udbudt på markedsvil-

kår, og som kan bruges til opbygningen af en fremtidig fælles-

kommunal infrastruktur,” siger Thomas Rysgaard Christiansen.  

Inden han kom til KOMBIT var han 15 år i USA. De seneste 

fem år i USA var han direktør for en Cisco-partner i St. Louis og 

Chicago området. Han er uddannet ingeniør og har desuden 

en MBA-uddannelse fra Lindenwood University og en lederud-

dannelse fra Stanford University. Så den nye direktør i KOMBIT 

har et kommercielt udgangspunkt. Og det er præcis det, der nu 

kommer i spil. 

Kommunerne går fra at leje it-løsninger til selv at skulle eje 

løsninger, der er udbudt på markedsvilkår. Og KOMBIT er en 

væsentlig del af det skifte i kommunerne.

Samarbejdet kører  
Når Thomas Rysgaard Christiansen omtaler kommunernes it-fæl-

lesskab som engageret, gør han det med en vis stolthed.

”Samarbejdet kører over al forventning. Vi er meget imponeret 

over den måde, kommunerne tager Monopolbruddet til sig på. 

Og vi er også imponeret over den måde de tager imod de nye 

fælleskommunale it-systemer, som vil blive implementeret i de 

kommende år. Alt, hvad vi laver, er gennemsyret af, at kommu-

nerne involverer sig. Det er lige fra top til bund i kommunerne, 

at vi oplever det engagement i digitaliseringen. Det mener jeg, 

kommunerne godt kan være stolte af,” siger Thomas Rysgaard 

Christiansen.

Efterlyser ny fælles governance
Lige nu er de første digitaliseringsstrategier fra 2011 ved at løbe 

ud. Og i begyndelsen af 2016 og frem mod 2020 lanceres den nye 

fællesoffentlige digitaliseringsstrategi,  Som i skrivende

stund endnu ikke er operationelle. Men det er hævet over enhver 

tvivl, at de nye digitaliseringsstrategier vil blive målt på evnen til 

at skabe sammenhænge i serviceydelser på tværs af den offentli-

ge sektor. 

I den forbindelse efterlyser Thomas Rysgaard Christiansen en 

ny fællesoffentlig governance struktur.

”Der er behov for ny governance for de komponenter, som 

alle myndigheder i det offentlige bruger. Vi er både nødt til i et 

formelt forum at tage en diskussion om fælles governance og 

samtidig have et sted, hvor vi eventuelt kan henvende os for at 

løse problemer, når de opstår. Sikker drift er helt afgørende for 

tilliden til den offentlige sektor.” 

”Som det er i dag ligger kontrakter og ejerskabet for it-systemer 

hos den enkelte myndighed. Og da myndigheder skal arbejde 

sammen for at levere digitale services, er vi nødt til at finde en ny 

fællesoffentlig og ny fælleskommunal governance til fremtidens 

it-infrastruktur. Der findes ikke formaliserede fora i dag,” siger 

Thomas Rysgaard Christiansen.  

Kommunaldirektørerne rykker med
I den nye Rambøll rapport ”IT i Praksis – 2015” fremgår det, at 

det er kommunaldirektørerne i de store kommuner, der er de 

mest aktive til ”i høj grad” at købe digitale kompetencer og også 

de mest aktive med at opsøge andre kommuner for at samarbej-

de.

”Det er et billede jeg godt kan genkende. Kommunaldirektø-

rerne har taget digitaliseringen til sig. Det er de største kommu-

ner, der er længst, fordi de er gået dybere ned i udfordringerne. 

Dermed er de også bedre rustet til at se, hvilke digitale kompe-

tencer der mangler lokalt. Jo mere indsigt du har, desto bedre er 

du også til at se hullerne. Et andet er, at de store kommuner også 

har erkendt, hvor svært det er at løse problemerne med digita-

liseringen på egen hånd. Derfor ser vi også, at de er hurtigst til 

at finde sammen med andre om digitaliseringen,” siger Thomas 

Rysgaard Christiansen.

Han siger, at der er forskelle i modenhedsniveau imellem store 

og små kommuner. Det er en tendens, KOMBIT har set i et stykke 

tid. KOMBIT kører i dag omkring 25 it-projekter for kommunerne 

og er tæt på 200 medarbejdere. 

n

Af Flemming Kjærsdam

Digitaliseringsmessen
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Det danske softwarehus, Dania Software, har solgt skabelonløs-

ningen Dynamic Template til to engelske kommuner, Gravesham 

Borough Council og Newham, som er en kommune i London. ”Vi 

er godt tilfredse med den udvikling,” siger partner CSO, Lars 

Hintze Andersen, Dania Software.

Firmaet deltog på Digitaliseringsmessen15 og har foruden Eng-

land også landet kontrakter i Norge og Sverige. Vesterås Kommu-

ne implementerer i november 2015 og har en installation kørende 

i Kragerø i Norge.

De danske it-løsninger har meget at byde på, inden for et seg-

ment for skabelonløsninger:

“I Danmark har vi udviklet en digitaliseringskultur, der forsøger 

at tænke i effektive og intelligente helheder. Det er den slags 

løsninger, vi oplever stor efterspørgsel på fra udlandet,” forklarer 

Lars Hintze Andersen, der understreger, at Norge ligner Dan-

mark en hel del på det område.

Firmaet har indgået en aftale med det norske softwarefirma 

Kommuneforlaget, der skal sælge de danske løsninger til norske 

kommuner og offentlige virksomheder. Aftalen træder i kraft 1. 

januar 2016. 

Dynamic Template er en skabelonløsning som styrer en kom-

munes produktion af dokumenter. Til at styre denne produktion 

benytter en kommune fra flere hundrede til mere end tusind 

forskellige brevskabeloner. Ved at købe skabelonløsningen, kan 

kommunerne reducere antallet af skabeloner til mellem fire-otte 

skabeloner.

Ifølge Lars Hintze Andersen bruger mange danske kommuner 

også løsningen. I Aabenraa Kommune gik man fra 8.000 brevska-

beloner til bare seks brevskabeloner.  

n

Digitaliseringsmessen

KOMBIT arbejder for 
bedre, billigere og mere 
sammenhængende it til 
landets kommuner.

www.kombit.dk

”

Dania har gang i sin eksport
Det danske Dania Software har fået gang i sin eksport af Dynamic Template løsning.

I Danmark har vi udviklet en digitaliserings-
kultur, der forsøger at tænke i effektive og 
intelligente Helheder.

Lars Hintze Andersen, Dania Software
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Skoleelever 
på visit
Interesse for apps. De to skoleelever Lærke og 
Joanna fra 7. B var mest optagede af apps. 

Lærke 7. B ”Det er interessant at høre om de programmer vi 

bruger i hverdagen. Der sidder folk og udvikler ting som jeg 

kan bruge. Et program, der hedder Skolechat, kan jeg bruge. 

Det er interessant, og det vil jeg undersøge, når jeg kommer 

hjem.”

Jeg synes, det er meget overraskende, at der er så mange, 

som arbejder med it. Det overrasker mig virkelig, at det er så 

stort – det har jeg ikke tænkt over før.”  

Joanna 7. B ”Jeg synes også godt om Skolechat. Jeg har også 

set en app til ældre, der kan hjælpe de ældre med NemID. Det 

synes jeg er en god idé.”

Gladsaxe digitaliserer og professionaliserer børnehusenes 

pædagogiske dokumentation og deres kontakt med forældrene. 

Digitaliseringen vil gøre det pædagogiske arbejde mere smidigt, 

styrke dialogen med forældrene i dagtilbuddene, og spare tid til 

dokumentation for pædagogerne. Den overskydende tid, som 

digitaliseringen skaber, kan pædagogerne i stedet bruge sammen 

med børnene.

”Digitaliseringen skal skabe værdi for forældre og pædagoger. 

Vi har sat strøm til pædagogikken. Vores viden har været op-

samlet på skemaer, der er blevet udfyldt med tusch eller blyant. 

Nu lægger vi skemaer ind elektronisk og så kan vi bruge den 

opsamlede viden i forskellige sammenhænge. Når vi har forældre-

samtaler, kan vi tage de digitale indberetninger fra hverdagen i 

institutionerne frem,” siger Henrik Boman.

Dagtilbuddene er for 0-6 årige børn i børnehaver og vuggestu-

er. Pædagogerne er udstyret med iPads. Når børn har været på 

en skovtur kan foto fra turen uploades til skyen og så vises på 

infoskærme i institutionen, så forældre og børn kan se billederne. 

Billederne fra turene sendes desuden videre til forældrene. 

”Det giver medarbejderne mere tid til børnene. Tidligere gik 

pædagogerne fra, når de skulle lave dokumentation på papir. Nu 

kan de gøre det, mens de er sammen med børnene. Pædagogerne 

fortæller, at de er mere til stede,” siger Henrik Boman. 

Løsningen Dagintra er udviklet af Gladsaxe Kommune i samar-

bejde med den pædagogiske it-virksomhed INFOBA, der også var 

med på Digitaliseringsmessen15. 

 n

Gladsaxes dagtilbud 
sætter strøm til pædagogikken 
I 10 år har Gladsaxe Kommune opsamlet, udviklet og evalueret den opsamlede viden om børns læring 
og udvikling på papir og USB-stik. Men nu er det slut. ”Vi sætter strøm til vores pædagogik og får 
samlet dokumentationen et sted,” siger områdeleder Henrik Boman, Gladsaxe Kommune.

Det giver medarbejderne 
mere tid til børnene. 

Henrik Boman, Gladsaxe Kommune”
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Af Flemming Kjærsdam

Skole-it 

Samarbejdsplatformen kommer, ifølge KOMBIT, i udbud primo 

2016. KL kører i øjeblikket et væsentligt strategisk tiltag inden 

for skole-it under programnavnet Brugerportalsinitiativet. Under 

dette program finder man både implementering af læringsplat-

forme og ny fælles samarbejdsplatform. Hertil kommer også en 

fællesoffentlig it-arkitektur. 

”Lige nu er kommunerne ved at tilslutte sig udbuddet af Sam-

arbejdsplatformen. Herefter følger så et omfattende arbejde hos 

KOMBIT med at definere kravene til den tekniske løsning. Og 

efter det kommer kommunernes opgave med den organisatoriske 

implementering til 1,5 mio. brugere - 60.000 lærere, pædagoger, 

folkeskoleelever og deres forældre. Det vil give folkeskolen et 

stort digitalt løft, og jeg tror, at de fleste godt kan forstå, at det 

vil tage tid,” siger konsulent i KL Michael Hald.

FAKTA 
om den 
digitale 
folkeskole:

1: Samarbejdsplatformen: 
En platform til forældre, 
lærere og elever. Den sendes 
i udbud af KL og KOMBIT 
forventeligt i begyndelsen 
af 2016. KL og KOMBIT er i 
gang med en tilslutningspro-
ces i kommunerne.

2: Læringsplatformen. 
Learning Management System. Et sy-
stem, som kommunerne selv skal købe 
som værktøj til lærerne for at undervise 
digitalt. Alle kommuner skal ved starten 
af skoleåret 2016/2017 have begyndt at 
udbrede en digital undervisningsplatform. 
Samtlige skoler skal være med senest ved 
udgangen af 2017.

Der er tale om to 
næsten parallelle 
forløb. Den nuværende 
brugerstyringsfunk-
tionalitet, Uni-login, 
bliver fortsat anvendt 
og udbygget. Bruger-
portalsinitiativet er et 
samarbejde mellem 
Undervisningsministe-
riet (STIL) og KL. 

Brugerportalsinitiativet betyder, at alle kommuner skal anskaffe to 

digitale løsninger til skolerne.

Samarbejdsplatformen i 
udbud i begyndelsen af 2016 
Samarbejdsplatformen forventes at komme i EU-udbud i begyndelsen af 2016, oplyser KL. Kommuner-
ne tilslutter sig udbuddet i disse dage, og forude venter arbejdet med at definere de endelige kravspe-
cifikationer. Endemålet er at give folkeskolen et stort digitalt løft. 
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Convergens præsenterer en løsning der ikke bare tømmer 
virksomheders og myndigheders postkasse på Virk.dk, men 
også beriger og fordeler beskederne til de rette modtagere. 
Helt automatisk. 

Som noget ganske unikt, er løsningen i stand til at håndtere 
store filer - også over 200MB som bliver den nye grænse i 
2016 - hvilket er et stigende behov i flere forvaltningsområder. 

EN DIGITAL POST-LØSNING, 
DER VIRK’ER

CONVERGENS A/S        HVIDSVÆRMERVEJ 161     2610 RØDOVRE      
TLF. 7020 3820     WWW.CONVERGENS.DK

SLUT MED AT BRUGE TID PÅ MANUEL  
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KØBENHAVNS KOMMUNE HØSTER STORE FORDELE

Løsningen er bl.a. implementeret hos Københavns Kommune, 
der høster store ressourcemæssige fordele og har et langt 
mere effektivt og optimalt samspil med Virk.dk. 

Hurtig og simpel opsætning har sikret, at omkring 70% af alle 
henvendelserne nu ekspederes videre automatisk. 

Dermed er der givet mulighed for, at de samme ressourcer  
nu kan lægge meget mere energi og koncentration i  
betjeningen af borgerne på andre områder.

ØNSKER I OGSÅ EN LØSNING DER GØR SAMSPILLET  
MED VIRK.DK LETTERE OG FÅ FRIGIVET RESSOURCER  
TIL ANDRE OPGAVER?  

Læs mere på www.convergens.dk 
eller ring 7020 3820
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KOMBIT udarbejder kravspecifikationen og sender opgaven om 

Samarbejdsplatformen i udbud på kommunernes vegne. KL og 

STIL har ansvaret for udarbejdelse af standarder og profilering. 

Det særlige ved programmet er, at det er et integrationsprojekt, 

der skal sikre, at der kan udveksles data mellem STILs webs-

ervices, LMS-systemer og samarbejdsplatformen, så relevante 

informationer nemt kan tilgås af slutbrugerne i deres daglige 

brugergrænseflade.

Skoleintra forlænget
KOMBIT har forhandlet en toårig transitionsaftale om skolernes 

nuværende samarbejdsplatform, Skoleintra. Det er sket for at 

sikre, at kommunerne har en kørende løsning, indtil en ny løsning 

er klar. Aftalen med leverandøren er forlænget med to år frem til 

august 2018.

”Aftalen med Skoleintra giver en god ramme for stabil drift og 

sikrer rimelige priser til kommunerne, frem til den nye løsning 

bliver implementeret”, siger Michael Hald. 

Forlængelsen af Skoleintra giver Samarbejdsplatformen en tids-

frist til implementering på to år, da alle landets skoler skal have 

implementeret en ny samarbejdsplatform medio 2018.  

Tekniske materialer 
Brugerportalsinitiativets anden platform, læringsplatformen, er 

den del af den digitale folkeskole, som kommunerne selv skal 

købe. KL udarbejder materialer, som rummer både ”hårde” krav 

og forslag til ”bløde” krav, som kommunerne skal have med, når 

de forhandler om kontrakt eller går i EU-udbud med et LMS-sy-

stem. 

De ”hårde” krav er de standarder, som løsningerne skal opfylde. 

De ”bløde” krav er de pædagogiske principper, som skolerne 

underviser efter og som kan få indflydelse på, hvad systemet skal 

indeholde. De ”bløde” krav er f.eks. om samarbejdsformer og 

beskrivelse af processer.

”De materialer, vi laver, er tænkt så kommunerne kan bruge 

dem som bilag til kontrakter eller bruge dem direkte, hvis de går 

i EU-udbud. Ved at bruge disse materialer og stille kravene til 

leverandørerne, er kommunerne sikre på at kunne skifte leve-

randør, og på at forskellige versioner fra den samme leverandør 

virker. Indkøb af LMS i kommunerne vil blive teknisk standardi-

seret, selv om det er fagligt forskellige løsninger fra forskellige 

leverandører,” siger Michael Hald. 

Den del af skolernes nye it, som kommunerne selv køber ind, 

er LMS – Learning Management Systems. I øjeblikket er der 

en håndfuld danske leverandører, der leverer til markedet.  

LMS-platformen skal være på plads ved udgangen af 2017.

Michael Hald oplyser, at KL og KOMBIT har været i dialog med 

mere end 10 leverandører.

”En række udenlandske leverandører har vist interesse for det 

danske marked med digitalisering af undervisning i folkeskolen. 

Typisk har disse leverandører et produkt på deres hjemmemar-

ked, som bliver brugt på mange læreanstalter. Andre er helt 

specialiseret i folkeskoler i udlandet. Det danske marked er et nyt 

marked, og der er tilsyneladende stor interesse fra udenlandske 

aktører,” siger Michael Hald.  

n

KL udarbejder materialer, som rummer både 
”hårde” krav og forslag til ”bløde” krav, som 
kommunerne skal have med, når de forhand-
ler om kontrakt eller går i EU-udbud med et 
LMS-system. 
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Af Stig Andersen

Skole-it 

Digitale læringsmiljøer 
styrker fagligheden i 
folkeskolen
Det toårige demonstrationsskoleforsøg med digitalt understøttet læring i folkeskolen slutter formelt 
31. december 2015, men der er allerede hovedkonklusioner klar: Digitale værktøjer giver nem adgang 
til informationer og efterbehandling og understøtter fælles evalueringer af undervisningsforløbene. 
De gør de faglige mål lettilgængelige for eleverne og fremmer samarbejde og deling. Derudover bliver 
det nemmere at differentiere undervisningen i forhold til den enkelte elev.
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Digitale læringsmiljøer styrker fagligheden i folkeskolen. Det er 

en af konklusionerne af det toårige demonstrationsskoleforsøg, 

der formelt afsluttes om otte uger.

”Overordnet set giver de digitale værktøjer helt nye muligheder 

for læring, hvor man i meget højere grad kan nuancere lære-

processen og tilgodese elevernes forskellige tilgange til læring. 

Samtidig er introduktionen af it i undervisningen en god mu-

lighed for at reflektere over læringsprocesserne og tænke nyt,” 

siger Birgitte Holm Sørensen, professor på Institut for Læring og 

Filosofi på Aalborg Universitet og forskningsleder for ”Elevernes 

egenproduktion og elevinddragelse”, som er et af projekterne i 

demonstrationsskoleforsøget.

Digitale værktøjer kan noget
På det meget konkrete plan kan de digitale værktøjer noget, som 

er umuligt eller meget besværligt at gøre analogt. Eleverne for-

tæller, at bare det, at de altid ved, hvor deres materialer ligger og 

at de nemt kan finde dem, er en stor gevinst i sig selv. Den nem-

me adgang til informationer og muligheden for at efterbehandle 

dem i digitale værktøjer som regneark og statistikprogrammer 

er også en stor fordel ved at arbejde digitalt. Og så fremmer 

de digitale værktøjer en kultur, hvor det bliver helt naturligt at 

samarbejde med andre, dele sine tekster eller videooplæg med 

andre for at få feedback og foretage proces-evaluering. Deling og 

samarbejde om fælles produkter er per definition bare nemmere 

på digitale platforme.

Understøtter målbaseret undervisning
Digital læring understøtter målbaseret undervisning. 

”Forsøget har bekræftet, at digital læring øger den faglige kvali-

tet af elevernes produkter, men det væsentligste nye er, at det i 

høj grad er betinget af de rammer og mål, man sætter op for de 

enkelte forløb. De digitale arbejdsformer gør løbende evaluering 

af indhold og proces meget nemmere, og læreren kan på et helt 

lavpraktisk plan have målene med en given opgave mere tilgæn-

gelige i forbindelse med oplægget fra opgaveformuleringen,” si-

ger Birgitte Holm Sørensen, der fastslår, at den nemmere adgang 

til løbende evaluering ikke bare handler om proces.

”Vi kan se, at løbende evaluering af proces og indhold har haft 

rigtig stor betydning for elevernes faglige udbytte af forløbene. 

Læreren kan ved at arbejde på den måde bedre komme med de 

faglige indspark lige på det sted i processen, hvor eleven har 

brug for det,” siger hun.

Thomas Illum Hansen, ph.d. og leder af Læremiddel.dk - Natio-

nalt videncenter for læremidler, University College Lillebælt, har 

været forskningsleder for det konsortium, der har stået for tre af 

projekterne. Han peger også på, at fokus på læringsmål og pro-

cesevaluering understøttes rigtig godt af digitale værktøjer. Han 

nævner som eksempel Elevbarometeret, hvor eleven giver sure 

eller glade smileyer til spørgsmål som ”Jeg ved, hvad jeg skal” 

og ”Jeg føler mig tilpas udfordret” og Målpilen, hvor evaluerin-

gen foregår med afsæt i spørgsmål som ’Hvad skal vi lære’, ’Hvad 

skal vi lave’, ’Hvad skal vi producere’ og ’Hvordan evaluerer vi’. 

Skole business intelligence
I denne type værktøjer er der reelt tale om dataopsamling til bu-

siness intelligence formål – i skolesammenhæng kaldet learning 

intelligence – hvor stadig større mængder data kan bruges som 

basis for at arbejde med den enkelte elevs udvikling og udviklin-

gen af undervisningsforløbene. 

Samtidig lægger det også op til nogle principielle og i nogle 

tilfælde etiske spørgsmål.

”Data kan som bekendt bruges til meget forskelligt alt efter den 

valgte tilgang, og i denne sammenhæng er det vigtigt at sige, at 

værktøjerne ikke er udviklet til og ikke bør anvendes til overvåg-

ning. De er ’opmærksomhedsværktøjer’, som kan bruges til mere 

effektivt at fange de ting i undervisningen eller hos den enkelte 

elev, hvor læreren skal sætte ekstra ind eller foretage ændringer,” 

siger Thomas Illum Hansen, der tilføjer, at det lige så forkert ”to 

teach for the test”, som det er ”to teach for the dashboard”.

Han fortæller, at inklusion og differentieret undervisning er an-

dre områder, hvor de digitale værktøjer også har vist sin styrke.

”Differentieret undervisning betyder jo ikke bare, at man sætter 

eleverne til at lave noget forskelligt. Med de digitale værktøjer 

er det for eksempel muligt, at eleverne arbejder på de samme 

opgaver, men at de kan trække på forskellige grader af hjælp fra 

nogle ”interaktive assistenter.”

Langvarig, praksisnær og flerstrenget
Det overordnede budskab fra de tre projekter, han har været 

forskningsleder for, vil Thomas Illums Hansen sammenfatte som 

følger:

n

”
Differentieret undervisning betyder jo ikke bare, at 
man sætter eleverne til at lave noget forskelligt. Med 
de digitale værktøjer er det for eksempel muligt, at 
eleverne arbejder på de samme opgaver, men at de 
kan trække på forskellige grader af hjælp fra nogle 
”interaktive assistenter.

Professor Birgitte Holm Sørensen, Aalborg Universitet
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”For at få det optimale faglige udbytte, skal digitalt baseret læ-

ring være en del af en langvarig, praksisnær og flerstrenget skole-

udvikling, der kombinerer teknologisk, didaktiske og organisato-

riske tiltag og fremmer dybereliggende forandring af it-integreret 

undervisningspraksis.”  

En stor mundfuld erkender han, og uddyber de enkelte punkter.

”Det langvarige består i, at det ikke er et teknologiprojekt, men 

en længerevarende kulturdrevet proces. Det praksisnære betyder, 

at man ikke bare skal sende nogle lærere på et eksternt kursus 

og så forvente, at de kommer tilbage og udbrede deres viden 

til hele skolen - kompetenceudviklingen skal foregå på skolen 

integreret i konkrete undervisningsforløb. Og det flerstrengede 

betyder, at det er hele skolen inklusive ledelsen, der skal drive 

processen, og ikke blot enkelte ildsjæle.”

Teknologi og organisation på plads?
De seneste år har it i folkeskolen handlet meget om at få den 

nødvendige infrastruktur på plads. Netværk og strategier for ele-

vernes adgang til de relevante enheder har fyldt meget, og ifølge 

de it-chefer, Kit Magasinet har talt med i den senere tid, er det nu 

på plads. Nu skulle fokus gerne skifte til det læringsmæssige.

”Vi valgte demonstrationsskoler, der i forvejen havde et højt 

it-mæssigt niveau. Nu skulle det gerne begynde at handle om, 

hvad man kan rent didaktisk kan opnå med de digitale værktø-

jer,” som Birgitte Holm Sørensen udtrykker det. Men er teknolo-

gien så på plads, så man kan begynde at høste den forventede 

læringsmæssige gevinst?

”Fra år 2000 og til i dag er der virkelig sket store forbedringer 

på skolerne. Nedbrud, hvor man over længere tid ikke kunne lave 

noget, er generelt set et overstået kapitel. Der har været nogle 

skoler, hvor der ikke var bærbare nok til rådighed ved projekt-

start, men vi har ikke haft større systemmæssige udfordringer,” 

siger Birgitte Holm Sørensen.

Billedet er dog ikke entydigt. Ved starten af tre af projekterne 

lavede man en spørgeskemaundersøgelse blandt 1993 lærere 

fordelt på 15 skoler, hvor man spurgte lærerne om deres holdning 

til anvendelse af it i undervisningen. Generelt var de meget posi-

tive, men på ét spørgsmål var responsen tydeligt negativ. 66 pct. 

af lærerne svarede ja til, at der var ”mange teknologiske og orga-

nisatoriske udfordringer” ved at anvende it i undervisningen. 

”Vi skal længere ned i tallene for at se, hvad der ligger bag 

svarene, og noget af det kan muligvis være efterdønninger fra 

en periode, hvor der reelt har været organisatoriske og tekniske 

udfordringer,” siger Thomas Illum Hansen.

Freewaretjenester dominerer 
På tværs af projekterne tegner der sig et billede af, at Google 

Apps er meget anvendt som fælles delings- og arbejdsplatform. 

Derudover er der udstrakt brug af freeware, sommetider samlet 

i en portal bag UNI-login som eksempelvis i en løsning som 

Skoletube. 

”Der er selvfølgelig den risiko, at den meget åbne Web 2.0-til-

gang ender i det rene ”wild west”, hvor lærerne – der som 

bekendt har meget andet at tænke på – bruger for meget tid 

på at finde de rigtige tjenester. Riskoen ved de strukturerede, 

men også mere lukkede løsninger er, at det simpelthen bliver 

for ufleksibelt. Det væsentlige må være, at man arbejder med en 

infrastruktur præget af standarder, hvor man nemt kan dele data 

og produkter på tværs,” siger Thomas Illum Hansen. 

Lærerne bør inddrages
Som det generelt er tilfældet er der også i digitaliseringen af fol-

keskolen mange interessenter og dermed dagsordener, når stra-

tegier skal besluttes og løsningerne skal vælges. Her har Birgitte 

Holm Sørensen er klar opfordring til beslutningstagerne:

”Det er vigtigt, at beslutninger om strategier og løsninger ikke 

udelukkende bliver taget i ledelseslaget, men at lærere og sko-

leledere bliver inddraget for at sikre, at man holder fokus på det, 

der didaktisk og læringsmæssigt giver det største udbytte. Her 

gælder det bl.a. om at finde løsninger, der lægger op til en sam-

arbejdende arbejdsform med nem deling af viden og produkter,” 

siger hun.

n

”
Data kan som bekendt bruges til meget forskelligt 
alt efter den valgte tilgang, og i denne sammen-
hæng er det vigtigt at sige, at værktøjerne ikke er 
udviklet til og ikke bør anvendes til overvågning. 
De er ’opmærksomhedsværktøjer’.

Thomas Illum Hansen, ph.d., University College Lillebælt
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Af Stig Andersen

Skole-it 

Ifølge skoleleder på UngdomsCenter Vejle, Frank Jensen, kan 

fordelene ved at arbejde digitalt være meget konkrete og lav-

praktiske.  

”En af reaktionerne fra eleverne har været ’hold da op, om 

ikke andet ved vi nu, hvor alle vores undervisningsmaterialer og 

produkter er’. Ud over den umiddelbare tilgængelighed, som det 

digitale tilbyder, synes de også, det har været meget motiveren-

de at arbejde rent digitalt,” siger Frank Jensen.

UngdomsCenter Vejle var allerede godt i gang med at realisere 

den vedtagne digitaliseringsstrategi i kommunen, da de kom 

med i demonstrationsskoleforsøget. Alle lærere gennemførte 

mastermodulet ”Web 2.0 og læring i grundskolen” fra masterud-

dannelsen ”IKT og Læring (MIL)” med professor Birgitte Holm 

Sørensen, på Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universi-

tet, som underviser sammen med en ph.d.-studerende. Under-

visningen foregik på skolen og som en integreret del af konkrete 

undervisningsforløb.

”Det er blevet rigtig tydeligt i det her forløb, at kompetence-

udviklingen af lærerne skal være skole- og praksisnær, og at den 

hænger tæt sammen med elevernes læring og kompetenceud-

vikling. I virkeligheden taler vi om et professionelt læringsfælles-

skab, som omfatter elever, lærere og forvaltningen i, hvad man 

kunne kalde den lærende organisation,” siger Frank Jensen.

Deling og feedback giver højere kvalitet
I løbet af projektet har hele skolen hvert år gennemført seks 

såkaldte interventioner, som er kort beskrevne forløbsrammer 

defineret af de involverede forskere. Det konkrete indhold som et 

didaktisk rammedesign for elevernes faglige elevproduktionsfor-

løb er blevet udviklet af lærerne. 

Rammerne for en intervention kunne f.eks. være ”Faglige opga-

ver i matematik og fysik, som andre elever skal løse med inddra-

gelse af Lego Mindstorms”, ”Tværfagligt projekt, hvor eleverne 

under temaet Vores Nærmiljø undersøger og intervenerer i deres 

Digital læring fremmes 
af tydelige mål 
10. klasse på UngdomsCenter Vejle er en af skolerne i projektet ”Elevernes egenproduktion og elevind-
dragelse”. Arbejdet med de digitale værktøjer har været en stærk motivationsfaktor for eleverne og 
har resulteret i fagligt bedre produkter. Forsøget har også vist, at lærernes digitale kompetenceudvik-
ling skal foregå på skolen, være praksisnær og foregå i fællesskab med eleverne.
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hverdagsrum ud fra faglige temaer” eller ”Faglige produktioner 

sammen med elever fra andre skoler, hvor online samarbejde og 

kommunikation er en præmis for projektet”. 

Frank Jensen peger derudover på et meget vellykket forløb i 

sprogfagene, hvor eleverne skulle forberede en mundtlig frem-

læggelse på syv minutter til prøven i 10. klasse. Dispositionerne 

til fremlæggelserne blev delt og diskuteret med 10. klasses elever 

fra andre skoler på onlinemedier, og eleverne optog fremlæggel-

serne og delte dem via Movenote og gav hinanden feedback ud 

fra bedømmelseskriterierne. Dette forløb er, ifølge Frank Jensen, 

et rigtig godt eksempel på fordelene ved at arbejde digitalt.

”Det var en fantastisk proces, hvor eleverne forberedte frem-

læggelser grundigere og fik bedre resultater ud af det end nogen-

sinde før. Det var et eksempel på, hvor godt de digitale platfor-

me og værktøjer understøtter samarbejde, deling og gensidig 

feedback, hvilket i sidste ende giver produkter af en højere faglig 

kvalitet,” siger han.

Giv mig et stykke papir
Det var generelt motiverende for eleverne at arbejde digitalt, 

men i et enkelt fag, matematik, var det ikke helt entydigt. De 

mange specialtegn og formler kan være en udfordring at arbejde 

med på computeren, og der kunne opstå et behov for at arbejde 

analogt. Birgitte Holm Sørensen fortæller som eksempel om en 

elev, der havde udbrudt, at ”nu kunne jeg godt lige bruge et 

stykke papir til at tegne en model på”.

Vigtigt med læringsmål
Mads Bo-Kristensen, chefkonsulent, Uddannelse & Læring i Vejle 

Kommune, peger på vigtigheden af, at arbejdet i de digitale 

læringsmiljøer foregår inden for en ramme, hvor målene er 

veldefinerede og tydelige for eleverne.

”Man ved, at hvis læringsmålene er tydelige for eleverne, lærer 

de mere. Så det er meget vigtigt, at lærerne sætter nogle tydelige 

rammer op for de opgaver og forløb, som eleverne skal igennem,” 

siger han.

I det hele taget får lærerne en anden rolle i deres relation til 

eleverne, hvis man som i forsøget i Vejle satser på elevernes 

egenproduktion. 

”I et forløb som dette bliver lærerne i højere grad igangsætten-

de og vejledende i forhold til den proces, som eleverne er i gang 

med. Tidligere kunne nogle lærere opleve det som et kontroltab, 

fordi det blev sværere at styre læringsprocesserne. Men hvis man 

skaber en stemning mellem lærere og elever af, at vi er ”in it 

together”, kan kompetenceudviklingen og vidensdelingen foregå 

samtidig, hvilket er meget givende,” siger Mads Bo-Kristensen.

Vejle har været i gang længe 
Vejle Kommune har i en del år satset målrettet på at udvikle 

digitale læringsmiljøer i rammerne af Vejle Digital Skoler, hvilket 

gav Digitaliseringsprisen i 2014. Den nødvendige infrastruktur på 

skolerne kom på plads i løbet af 2012-2013, og der har ikke været 

behov for at opgradere på it-fronten i forbindelse med forsøget, 

som også rent teknisk kørte uden større udfordringer.  

Kommunen har en BYOD-strategi, og i 10. klasse betyder det 

en laptop. Elever, der ikke har en computer med i skole, låner en 

af skolen. På UngdomsCenter Vejle benytter man Google Apps 

sammen med Skoleblog, der er en af tjenesterne i Skoletube, til 

samarbejde og deling. Desuden bruges der i undervisningen en 

lang række freeware-tjenester. Vejle er med i et udviklingsarbej-

de med KMD Education og kører et antal projekter for at lande på 

en beslutning en gang sidst på året om den fremtidige lærings-

platform.

Det faglige niveau skal højnes
På trods af flere års arbejde med at skabe spændende digitale læ-

ringsmiljøer og høje faglige ambitioner for skolerne i kommunen, 

ligger Vejle ikke specielt godt til i forhold til landsgennemsnittet, 

erkender Mads Bo-Kristensen.

”Vi har gode læringsmiljøer og høj trivsel, men vi har stadig en 

udfordring med at højne det faglige niveau. Det skal vi gøre no-

get ved, og netop den øgede fokus på målbaseret undervisning, 

som er blevet praktiseret i forsøget, er en af de veje, vi skal gå,” 

siger han.

n

Man ved, at hvis læringsmålene er 
tydelige for eleverne, lærer de mere.

Chefkonsulent Mads Bo-Kristensen, Vejle Kommune”
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og kvalitet samt premium support i dagligdagen 
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Af Flemming Kjærsdam

Skole-it 

10.000 skoleelever tager 
på hemmelig mission 
Rådet for Digital Sikkerhed har udgivet CodeX, der indeholder seks digitale lektioner, som skal 
uddanne 10.000 skoleelever i 5.-6. klasse i digital sikkerhed. Når 2015 er omme håber initiativtageren, 
formand for Rådet for Digital Sikkerhed, Rasmus Theede, at skoleeleverne har fuldendt deres mission 
og er flyvefærdige som digitale sikkerhedsagenter. 

CodeX er navnet på spritnyt undervisningsmateriale med seks 

digitale lektioner, der sender elever i 5-6. klasse ud på en missi-

on, der skal uddanne dem som sikkerhedsagenter. Børn kan kom-

me ud for meget på internettet. CodeX opdrager og uddanner 

børnene til at begå sig på internettet, nøjagtig som når de skal 

lære at færdes i trafikken. Undervisningsmaterialets vigtigste 

mission er at skabe opmærksomhed hos børnene om de digitale 

spor de efterlader, når de surfer på internettet. 

Det er Rådet for digital sikkerhed, der har taget initiativ til Co-

deX. Det er bakket op af en række samarbejdspartnere, som har 

interesse i at opgradere unge mennesker til en ansvarlig adfærd 

på internettet. Det startede som en løs idé for et år siden, og 

formand for Rådet for Digital Sikkerhed Rasmus Theede tog den 

løse idé med sig ind i rådet for at sikre projektet blev forankret. 

”Der er ikke puttet mange penge i projektet. Omkring 500.000 

kr. Det har været vigtigt for os, at det ikke blev et projekt med 

ført hånd. Derfor har vi været mange frivillige om at løse opgaven 

i fællesskab. Og vi er stolte over, at det nu er lykkedes,” siger 

Rasmus Theede, der er koncernsikkerhedschef i KMD. Både Me-

dierådet for Børn og Unge, Digitaliseringsstyrelsen og Center for 

Cybersikkerhed har også været aktive.   

Det er KMD’s e-learning enhed, der har stået bag udviklingen af 

det digitale univers i CodeX.

Navnet CodeX har en dobbelt betydning. Det spiller dels på 

Code X, hvor eleven arbejder i et spionunivers og uddanner sig til 

at blive sikkerhedsagent. Men det kan også betyde kodeks, der 

ifølge den danske ordbog er et ”sæt af regler eller normer”. Det 

er helt igennem professionelt materiale.

Digital mobning
Hvad er digital mobning? Hvad skal forældre og lærere holde øje 

med, hvis børn bliver mobbet på nettet eller hvis det er dit eget 

barn, der mobber andre? Hvorfor skal min mobiltelefon have en 

sikkerhedskode? 

Det er den slags spørgsmål CodeX gerne ser blive taget op i 

undervisningen. Undervisningsmaterialet er også lavet i en ver-

sion til forældre og lærere, så de får viden om, hvad der kan ske 

for børnene, når de bevæger sig rundt på nettet. Det digitale liv 

er fuld af fælder, og eleverne skal læres op til at begå sig, uden at 

falde i for mange af dem.

Målet er, at 10.000 elever bruger materialet i undervisningen, 

hvorefter KMD vil opsamle data ved at elever besvarer spørge-

skemaer. Det opsamlede datagrundlag skal så bruges til at lave 

en ny version af materialet, som kan blive brugt af 300.000 skole-

elever i 2016. Der er store planer på vej.

”Alle siger de gerne vil støtte dette initiativ. Men det korte af 

det lange er, at CodeX er blevet skabt af frivillige i Rådet for Digi-

tal Sikkerhed. Vi vil nu gå ud og skaffe sponsorer til at få den nye 

version af CodeX finansieret,” fortæller Rasmus Theede.

n

De seks lektioner 123456
Undervisningen sker som e-læring på internettet. De seks lektioner er lavet som videoer i et spionunivers.

Materialet indeholder en fælles klasseplakat, videoer, E-learning, tests samt udvidet information til henholdsvis underviser og 

forældre. CodeX leder eleverne gennem diverse nødvendige informationer og potentielle farer forbundet med hver af de seks faser. 

Projektet estimeres til at vare ca. seks uger. Eleverne skal gennem alle seks lektioner for at gennemføre missionen og blive sikker-

hedsagenter.

Man kan også bruge materialet til et forældremøde, hvor det udleverede materiale, samt de opnåede resultater fra eleverne vurde-

res og debatteres. Det vil også være et afsæt for forældre og undervisere at diskutere yderligere tiltag til fremtidig brug af digitale 

materialer.

1
Internettets 

oprindelse og 
internettet i dag

2
Personalisering, 

cookies og 
reklamer

3
Angreb 

og 
Malware

4
De sociale medier 
– og hvordan du 

beholder din 
sande identitet

5
De mange 

platforme på 
internettet – og 
det evige liv af 

informationerne

6
Sikkerhed 

på din 
mobiltelefon
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De står bag CodeX:
Rådet for digital sikkerhed, 

Digitaliseringsstyrelsen, IT-Branchens sikkerhedsudvalg

Samarbejdspartnere: ESL, Center for Cybersikkerhed, 

Forbrugerrådet Tænk

Og en række private sponsorer, KMD, Nets, Medierådet for Børn og 

Unge, Outpost 24 og EU-Kommissionen.

”
Der er ikke puttet mange penge i 
projektet. Omkring 500.000 kr. Det 
har været vigtigt for os, at det ikke 
blev et projekt med ført hånd

Rasmus Theede.
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Det har været diskuteret om forordningen også skulle omfatte of-

fentlige myndigheder, herunder kommuner. Forordningen bliver 

vedtaget, og den kommer også til at omfatte kommuner og andre 

offentlige myndigheder. Forordningen forventes at blive vedtaget 

omkring årsskiftet 2015/2016 og træder i kraft to år senere.

Nye forpligtelser
Persondataforordningen pålægger dataansvarlige kommuner en 

række forpligtelser, f. eks. en øget informationsforpligtelse og 

etablering af procedurer til håndtering af indsigtsanmodninger. 

Men persondataforordningen bringer én ting med sig, som ofte 

overskygger den øvrige række af øgede forpligtelser for data-

ansvarlige, nemlig bødeniveauet. De forskellige udkast til den 

kommende persondataforordning opererer med bødeniveauer på 

op til 1 mio. EUR (EU Parlamentets op til 100 mio. EUR red.) for 

manglende overholdelse af persondataforordningen.

I dag har Datatilsynet ikke beføjelse til at udstede bøder til 

kommuner og andre offentlige myndigheder, hvis de ikke over-

holder persondataloven. Det har i praksis den konsekvens, at 

Datatilsynets hårdeste straf er at udtale kritik overfor de kommu-

ner, som overtræder persondataloven, også selv om det sker flere 

gange. Den hårdeste straf er i virkeligheden offentliggørelsen af 

Datatilsynets afgørelser på tilsynets hjemmeside.

Svært ved at overholde persondataloven
Hvis man kigger på Datatilsynets hjemmeside, kan man se man-

ge afgørelser som illustrerer, at kommunerne gennem de seneste 

år har haft vanskeligt ved at overholde den nugældende person-

datalov. Afgørelserne spænder vidt fra forsendelse af følsomme 

oplysninger på ukrypterede forbindelser over manglende stikprø-

vekontrol af den log, som sikkerhedsbekendtgørelsen kræver, til 

manglende databehandleraftaler og utilstrækkelig autorisation. I 

mange tilfælde overtrædelser, som i fremtiden vil medføre store 

bøder, når de skal bedømmes efter persondataforordningen.

I foråret 2015 gennemførte advokatfirmaet Bech-Bruun en 

spørgeskemaundersøgelse om persondata og it-sikkerhed i den 

offentlige sektor. Undersøgelsen viste, at fire ud af 10 adspurg-

te offentlige organisationer og myndigheder prioriterer korrekt 

håndtering af personoplysninger højere i 2015 end i 2014. Et tal, 

der med al sandsynlighed stiger i de kommende år. 

Implementering nu
På nuværende tidpunkt gør de fleste kommuner sig formentlig 

overvejelser om, hvornår de bør påbegynde processen med at 

implementere persondataforordningen. Skal kommunen være 

”first mover”, eller skal den lægge sig i slipstrømmen af andre 

kommuner og høste af deres erfaringer.

Det rette tidspunkt at begynde på at implementere personda-

taforordningen er lige nu. Selvom forordningen endnu ikke er 

endelig vedtaget, vil det være fordelagtigt at gå i gang med im-

plementeringen af dele af forordningen, hvor indholdet allerede 

ligger fast.

Sådan kommer kommunerne i gang
Kommunerne bør allerede nu begynde at skabe sig et overblik 

over, hvilke personoplysninger der behandles i organisationen 

– de såkaldte datastrømme. Det drejer sig både om personoplys-

ninger om kommunens borgere, ansatte og andre samarbejds-

parter.

Viden om omfanget af kommunens datastrømme vil gøre det 

muligt at lave en analyse af, hvor langt kommunen er fra at 

opfylde de kommende regler i persondataforordningen. Viden om 

kommunens datastrømme kan desuden danne grundlaget for den 

dokumentation af kommunens datastrømme, som kræves efter 

forordningen.   

I forbindelse med arbejdet med at kortlægge datastrømme i en 

kommune vil der også blive skabt et overblik over de eksterne 

dataansvarlige og databehandlere, som kommunen videregiver 

eller overlader oplysninger til. Specielt i forhold til databehandler-

ne er det vigtigt at få et overblik over, om kommunen har indgået 

de lovpligtige databehandleraftaler med dem, som behandler 

personoplysninger på kommunens vegne, fx en leverandør af en 

fritvalgsydelse eller outsourcingparter, der tager sig af driften af 

et it-system. De aftaler, som mangler, eller som er utilstrækkelige, 

bør indgås eller ændres med det samme.

Topledelsen skal gå forrest
Ledelsesforankring er af afgørende betydning for et succesfuldt 

arbejde med kommunal implementering af persondataforordnin-

gen. Derfor skal it-chefen i samarbejde med den juridiske chef al-

lerede nu henlede kommuneledelsens (både kommunaldirektøren 

og kommunalbestyrelsen red.) opmærksomhed på de opgaver, 

som følger i kølvandet på vedtagelsen af persondataforordnin-

gen. 

Forankringen af det arbejde, som konkret skal munde ud i kom-

munens implementering af persondataforordningen, bør foregå i 

Af persondataspecialist Charlotte Bagger Tranberg, Bech-Bruun

Kommunerne bør 
forberede sig til 
persondataforordningen nu
Siden januar 2012 har den kommende persondataforordning spøgt i kommunernes bevidsthed. For-
ordningen vil inden for de næste par år erstatte persondataloven. Der har i perioder været usikkerhed 
om, hvorvidt forordningen ville blive vedtaget, og det har været diskuteret, om den skulle gælde for 
offentlige myndigheder, herunder kommuner. Denne usikkerhed er nu væk. 

KRONIK
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en arbejdsgruppe sammensat så bredt som muligt i kommunen. 

Deltagerne kan f.eks. komme fra it-afdelingen, HR-afdelingen, 

juridisk afdeling og den afdeling, som er ansvarlig for udbud.

Arbejdet i gruppen kan give en ide om, hvor det er mest opti-

malt at forankre arbejdet med persondata og herunder stillingen 

som databeskyttelsesansvarlig (data protection officer - DPO). 

Det er endnu usikkert, om offentlige myndigheder bliver under-

lagt DPO-kravet i persondataforordningen. Uanset om offentli-

ge myndigheder underlægges DPO-kravet eller ej, vil det være 

hensigtsmæssigt, at kommunerne i praksis forankrer arbejdet 

med persondata hos en person, DPO’en, som fremadrettet bliver 

omdrejningspunkt for al behandling af personoplysninger i kom-

munen. Det er ikke usandsynligt, at kommunens kommende DPO 

kan være at finde i arbejdsgruppen.

Fremtiden bringer flere krav til kommuners behandling af per-

sonoplysninger - opgaver som skal løftes, for at borgerne og de 

ansatte ikke mister tilliden til kommunens behandling af deres – i 

mange tilfælde meget følsomme – personoplysninger. Kommu-

nernes opgave er at minimere risikoen for, at borgernes og de 

ansattes oplysninger behandles i strid med de persondataretlige 

regler, og dermed minimere risikoen for, at oplysninger havner 

hos de forkerte.  Samtidig mindsker kommunen risikoen for at 

blive pålagt meget store bøder.

Jo før forberedelsen til fremtiden starter, jo lettere bliver det.

n

Af persondataspecialist Charlotte Bagger Tranberg, Bech-Bruun

Fire ud af 10 adspurgte offentlige organisationer og myndigheder prioriterer korrekt håndtering af 
personoplysninger højere i 2015 end i 2014.

Charlotte Bagger Tranberg, Bech-Bruun”
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Selvom Persondataordningen er tæt på at blive vedtaget, er 

der så store meningsforskelle og forskellige interesser, der skal 

tilgodeses, at chefkonsulent Pernille Jørgensen, KL, mener, at 

kommunerne gør sig selv en bjørnetjeneste ved at begynde at 

implementere regler, som de endnu ikke kender den endelige 

formulering af.

Det nuværende luxembourgske formandskab har en ambiti-

on om at afslutte trilogforhandlingerne – altså forhandlingerne 

mellem EU-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Ministerrå-

det - inden udgangen af 2015. Men Ministerrådets forslag til 

persondatabeskyttelse afviger væsentligt fra Kommissionens og 

Europa-Parlamentets forslag. 

Bl.a. forslaget om ansættelse af en ”Data Protection Officer” 

mener Ministerrådet skal være frivilligt for de offentlige myndig-

heder. Og forslaget om udarbejdelse af obligatoriske konsekvens-

analyser af it-systemerne, er det også forsat uafklaret hvordan de 

lander. Så tæt på deadline, mener KL, at der stadig er meget, der 

skal forhandles på plads, og at disse meget væsentlige områder – 

set med kommunernes øjne - kan nå at ændre sig i sidste øjeblik.

”Der er væsentlige ting, som kan ændre sig i de kommende 

forhandlinger i forhold til det forslag der ligger nu. Det bør kom-

munerne være opmærksomme på, når de bliver præsenteret for 

diverse kursustilbud om de nye regler i persondataforordningen. 

Og så skal vi jo heller ikke glemme, at fra forordningen er vedta-

get – forventeligt primo 2016 – går der to år, før kommunerne skal 

have implementeret de nye regler. Så der ikke nogen grund til at 

piske en stemning op,” siger chefkonsulent Pernille Jørgensen, 

KL, som lige nu ser lidt for mange kurser, som vil undervise kom-

Af Flemming Kjærsdam

Digitalisering

KL: ”Stadig uvist hvad den 
nye forordning om 
persondata kommer 
til at indeholde”
Der er stadig uvished om, hvordan EU´s Persondataforordning lander. Chefkonsulent Pernille Jørgen-
sen, KL, advarer kommunerne mod at implementere nye tiltag i den nye Persondataforordning før den 
er endeligt vedtaget. ”Der er stadig mange væsentlige områder, der kan ændre sig i 11. time,” siger 
hun. 
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munerne i regler, som de endnu ikke kender udformningen af. 

Persondataforordningen    
EU´s persondataforordning vil, når den bliver vedtaget om kort 

tid, afløse det nuværende EU-direktiv fra 1995, og som den 

danske persondatalov i al væsentlighed bygger på. Forskellen på 

en forordning og et direktiv er, at medlemslandene ikke kan gå 

ind og lave nationale tilpasninger i en forordning. Derfor har KL 

og kommunernes europæiske interesseorganisation CEMR travlt 

med at påvirke forhandlingerne for at sikre, at forordningen i 

højest muligt grad tilgodeser kommunale forhold.

KL er ikke imod, at der kommer nye regler om beskyttelse af 

persondata. Men KL er skeptisk over for en række formuleringer i 

den nye forordning. 

”Selvfølgelig skal vi beskytte persondata. Og her vil jeg gerne 

pointere, det gør vi allerede i dag. Det er klart, at den hastige 

digitale udvikling, hvor rigtigt mange data behandles, deles og 

sendes over internettet gør udfordringerne med databeskyttelse 

større og at disse udfordringer bør adresseres. Vi tror bare ikke 

på, at vejen frem er øgede, administrative krav til kommunerne. 

Dokumentations-kravet skal erstatte den nugældende anmeldel-

sesordning – og denne ordning har vi jo tydeligt set, blot er en 

stor ”papirtiger”, siger Pernille Jørgensen. 

”Desuden har EU slet ikke tænkt den offentlige sektor ind, da 

man udformede forslaget til forordningen. Det betyder, at vi f.eks. 

støder på en regel om, at borgeren har ”ret til at blive glemt” 

– altså at få slettet alle sine data. Sådan en regel hænger bare 

ikke sammen med dansk forvaltningstradition, hvor vi jo som 

myndighed er forpligtede til at kunne dokumentere vores sagsbe-

handling”, fortsætter hun.

Pernille Jørgensen siger, det giver rigtig god mening på et so-

cialt medie, at en borger kan kræve at få slettet sine data, f. eks. 

fotos på et socialt medie. 

”Men borgeren vil ikke kunne henvende sig til en kommune og 

kræve at få slettet data om sig selv i en kommunes sagsbehand-

ling, da kommunen har pligt til at kunne dokumentere sagsbe-

handlingen,” siger Pernille Jørgensen. 

Datagenbrug
En anden del af KL´s kritik af forordningen går på, at forord- 

ningen ikke har taget højde for de nye muligheder som digita-

liseringen giver. Som et eksempel nævner Pernille Jørgensen 

begrebet ”datagenbrug”. Det er ifølge den nuværende lovgivning 

kun muligt i nogle situationer – og ud fra en konkret vurdering. 

Men ”datagenbrug” er ”nøglen” til både at levere bedre service 

til borgerne og sikre en mere effektiv offentlig sektor. Både i den 

nye fælleskommunale digitaliseringsstrategi og den kommende 

fællesoffentlige digitaliseringsstrategi spiller datagenbrug en 

væsentlig rolle. Uden genbrug af data bliver det ganske svært at 

høste gevinsterne ved digitalisering. KL har derfor presset hårdt 

på, for at få datagenbrug afspejlet i forordningen, og det indgår 

nu i forhandlingerne om den endelige udgave af persondatafor-

ordningen.

Datafordeleren hos Digitaliseringsstyrelsen er en komponent i 

Grunddataprogrammet, hvor offentlige data stilles frit til rådig-

hed. Hele formålet med Grunddataprogrammet er genbrug af 

data. Serviceplatformen hos KOMBIT er en adgang til services, 

som gør det lettere at få adgang til data og at dele disse.  

Konsekvensanalyser 
En rimelig stor ændring i den nye Persondataforordning sammen-

lignet med den nuværende persondatalov er ”konsekvensana-

lyser”. Hvis man ønsker et it-system, hvor der er risici forbun-

det med behandlingen af persondata, så skal kommunen lave 

konsekvensanalyser af den databehandling systemet vil udføre. 

Kommunen skal lave en beskrivelse af databehandlingen, hvilke 

risici forventer kommunen, der kan være ved dette, og hvilke 

modtræk vil kommunen gøre for at minimere disse risici.

”Det lyder på papiret rigtig godt. Men i praksis er det en 

kæmpe opgave, hvor omkostningerne til at udføre opgaven, slet 

ikke står mål med nytteværdien. Vores vurdering er, at det ikke 

er pengene værd. Kommunerne har rigtigt mange systemer, der 

behandler persondata, og hvis vi  skal gennemføre konsekven-

sanalyser for hvert system – også selvom der måske kun bliver 

tale om analyser i forhold til nye systemer – vi taler om mange, 

mange mio. kr. til til konsekvensanalyser,” siger Pernille Jørgen-

sen.

Ministerrådet har nu foreslået, at det bliver op til det nationale 

datatilsyn at vurdere, hvornår der skal udarbejdes konsekvens-

analyser.

Awareness
KL slår til lyd for, at pengene bliver givet ud på andre områder. 

”Når noget går galt i forhold til datasikkerheden i kommunerne 

– hvad heldigvis sjældent sker – handler det typisk om medar-

bejdere, som ikke kender til – eller har glemt - reglerne i person-

dataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen - med andre ord, at 

der ikke er tilstrækkelig kendskab til de regler, vi allerede har. Vi 

synes derfor langt hellere, man skal bruge kræfterne og pengene 

på at opgradere kompetencerne hos de ansatte i kommunerne 

der arbejder med persondata, så der bliver mere awareness om 

persondatabeskyttelsen. Langt hen ad vejen har vi allerede i 

dag nogle fornuftige databeskyttelsesregler, som blot mangler at 

blive ”tunet” til de nye digitale muligheder som fx datagenbrug” 

slutter Pernille Jørgensen.

n

” Vi tror bare ikke på at vejen frem er øgede 
administrative krav til kommunerne. Doku-
mentations-kravet skal erstatte den nu-
gældende anmeldelsesordning – og denne 
ordning har vi jo tydeligt set, blot er en stor 
”papirtiger”.

Pernille Jørgensen, KL
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Region Sjælland og 17 sjællandske kommuner har nedsat 

Digitalt Aktionsforum i samarbejde med to brancheorganisati-

oner, der skal skabe lige adgang til den digitale infrastruktur i 

hele regionen. Det skal være attraktivt at bo og arbejde og drive 

virksomhed på Sjælland, og her spiller den digitale infrastruktur 

en vigtig rolle. ”Styrket digital infrastruktur” skal være med til at 

opfylde målsætningen i den regionale vækst- og udviklingsstrate-

gi fra 2015-2018.

”Vi skal finde en model for bedre mobil- og bredbåndsdækning 

i de yderområder, hvor markedet ikke når ud. Det er grundlaget 

for Digitalt Aktionsforum. De 17 kommuner har arbejdet sammen 

om denne målsætning i 1½ år. Men nu vil vi etablere et tættere 

samarbejde med de to brancheorganisationer som led i dette,” 

siger Jens Stenbæk, der leder Kommunalt Kontakt Udvalg (KKU), 

som er det formelle organ bag Digitalt Aktionsforum. 

Her sidder foruden Region Sjællands repræsentanter, formands-

skabet i KKR Sjælland, borgmestrene Knud Erik Hansen (S), Faxe 

Kommune, og borgmester Niels Hörup, (V) Solrød Kommune, 

samt Teleindustrien og Dansk Energi.

Hver tredje virksomhed på landet har mobilproblemer
I foråret 2015 gennemførte Gallup en undersøgelse, der viste, at 

der er store problemer med mobildækning og bredbåndsforbin-

delser i regionen. Hver fjerde virksomhed i landdistrikter oplever 

problemer med internet på bredbånd. Tilsvarende oplever hver 

tredje virksomhed i landdistrikter problemer med mobildæknin-

gen.   

Formålet for Digitalt Aktionsforum er at finde nogle nye model-

ler for samarbejde, der giver markedskræfterne en håndsrækning 

i landdistrikter samt at finde frem til en finansiering. Det ligger 

ikke i kortene, at det er Digitalt Aktionsforum, der skal sikre mid-

lerne til den fremtidige finansiering, men at undersøge det nye 

former for samarbejde. 

”Vi vil gerne undersøge, om der er muligheder i Offentligt 

Privat Samarbejde (OPS). Den tidligere regering afviste at bruge 

OPS midler til digital infrastruktur. Men den nuværende regering 

talte i valgkampen om en bredbåndsfond, og det kan åbne mu-

lighed for OPS-midler. Så det forfølger vi. Og hvis det offentlige 

skal investere i dette område er det vigtigt, at det sker samlet, i 

Af Flemming Kjærsdam

Mobildækning

Digitalt aktionsforum 
sætter ind 
hvor markedskræfterne 
ikke når ud
Region Sjælland og 17 sjællandske kommuner har nedsat Digitalt Aktionsforum i samar-
bejde med brancheorganisationerne Dansk Energi og Teleindustrien. Målsætningen er at 
få lukket sorte huller i mobildækningen og skabe bedre bredbånd i hele regionen. ”Digitalt 
Aktionsforum sætter ind i de yderområder, hvor markedskræfterne ikke når ud,” siger 
Regionsrådsformand Jens Stenbæk (V).
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Nye løsningsmodeller for yderområder
Region Sjælland vil have udviklet nye løsningsmodeller for at få dækning i de områder, hvor der i 
dag ikke umiddelbart sker dækning på markedsvilkår. 

Region Sjælland har en målsætning om, at ”100 % af alle 

husstande og virksomheder i regionen har mobildækning og 

adgang til bredbåndshastigheder på 100 Mbit/s download 

og 30 Mbit/s upload i 2020”.

Derfor har Regionsrådet i Region Sjælland besluttet sig for at 

sætte en udviklingsaktivitet i gang, der skal være med til at 

skabe bedre mobil- og bredbåndsdækning i Region Sjæl-

land. Der skal udvikles nye konkrete løsningsmodeller for 

at opnå dækning i fire udvalgte områdetyper. Det er mindre 

byer med under 250 indbyggere, landsbyer med under 50 

indbyggere, ejendomme og virksomheder i det åbne land 

og sommerhusområder. Ud over at se på konkrete løsnings-

modeller som skal kunne bruges af alle, vil regionen også få 

udarbejdet et kort over de områder, hvor der ikke vil være 

den ønskede dækning inden 2020. Derudover skal der laves 

et estimat over investeringsbehovet og en oversigt over de 

muligheder, der er for at opnå finansiering til at få en bedre 

mobil- og bredbåndsdækning.

Konsortiet Rambøll/Anycom er valgt som leverandør. Projek-

tet er klar med resultater i marts 2016.

n

stedet for vi spreder investeringerne, så det ender med at blive 

diffust,” siger regionrådsformand Jens Stenbæk. 

Henter inspiration i Sverige
Chefkonsulent Anne Brehmer, Region Sjælland, og som er med 

i Digitalt Aktionsforum fortæller, at det sjællandske initiativ har 

hentet inspiration i Sverige. 

”Vi er meget inspireret af det svenske bredbåndsforum, som 

foregår på nationalt niveau i Sverige. Vores Digitalt Aktionsforum 

er en regional pendant til dette. Vi går samarbejdets vej for at 

få skabt lige vilkår til at få bredbånd og bedre mobildækning i 

regionen. Jeg tror, vi kan nå rigtig langt ved at samarbejde med 

brancheorganisationerne,” siger Anne Brehmer.

Den svenske regering nedsatte et nationalt Bredbåndsforum 

med mere end 3 mia. kr. i kapital til at fremme bredbåndsinveste-

ringer i tyndt befolkede egne i Sverige. Danmark har ikke noget 

tilsvarende, og landdistrikterne er derfor overladt til markeds-

kræfterne. Der findes heller ikke i det nuværende Teleforlig af 

1999 en alternativ finansiering til at hjælpe markedskræfterne 

ud i de områder de ikke naturligt finder vej til. Derfor har Region 

Sjælland nedsat dette forum for at bringe de forskellige aktører 

sammen. 

”Vi har erkendt, at markedet efterlader sorte huller på land-

kortet. Derfor vil vi gerne i et samarbejde med telebranchen og 

energibranchen se, hvor langt vi kan nå. Vi har fået god feedback 

fra brancherne og fra kommunerne,” siger chefkonsulent Anne 

Brehmer, Region Sjælland.

De samler de aktører, der har indflydelse på bredbåndsdæk-

ningen, henholdsvis mobildækningen i Region Sjælland, og som 

kan bidrage med at finde konkrete løsninger, som finansieres af 

leverandørerne eller finansieres gennem nye typer samarbejde.

Formålet for Digitalt Aktionsforum er at sikre 100 pct. dækning 

på mobil og 100 Mbit/s ned og 30 Mbit/s op på bredbånd i 2020. 

Det flugter fuldstændig med den tidligere regerings målsætnin-

ger i den digitale vækstplan.

Chefkonsulent Thomas Woldiderich, Dansk Energi:

”Kommunerne og regionen kan ikke klare det her alene. Dansk 

Energi og Teleindustrien kan heller ikke gøre det alene. Jeg ser 

Digitalt Aktionsforum som et sted, hvor vi kan skabe en fælles 

forståelse for et fremtidigt samarbejde. Det er helt rigtigt at sam-

le aktørerne om dette for at få fjernet en række barrierer, for alle 

parter har en stærk interesse i, at det lykkes.” siger han. 

Han efterlyser også landspolitiske initiativer, der støtte de 

lokale initiativer.

n

 

Vi skal finde en model for bedre mobil- 
og bredbåndsdækning i de yderområder, 
hvor markedet ikke når ud

Regionsrådsformand Jens Stenbæk, (V)”
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Af Flemming Kjærsdam

Mobildækning

Seks vestjyske 
kommuners mobiludbud 
kåret som årets bedste
Seks midt – og vestjyske kommuners mobiludbud fra maj 2014 til i alt 12.000 ansatte, er nu 
blevet kåret som årets bedste offentlige udbud. De seks kommuner er blevet hædret med 
OPS-prisen 2015. 
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Seks midt- og vestjyske kommuner gik sammen om at sikre bedre 

mobildækning gennem et intelligent udbud til i alt 12.000 an-

satte. Kommunerne brugte deres fælles indkøbskraft til at lukke 

de ”sorte huller” i kommunernes mobildækning. EU-udbuddet 

pressede teleselskaberne til bedre mobildækning, så kommunale 

medarbejdere og borgere og virksomheder kan tale i mobiltelefon 

og sende mobile data. 

”Vi er meget tilfredse med at få prisen, der er en påskønnelse 

af et omfattende stykke arbejde for at finde en god løsning på 

et kompliceret problem. Resultatet, der ikke mindst er sikret på 

grund af en konstruktiv dialog med de private aktører på marke-

det inden udbuddet, er bedre mobildækning for både kommunalt 

ansatte, borgere og virksomheder i de seks kommuner”, siger 

IT-chef Poul Venø, Herning Kommune. 

I udbuddet var der krav om, at der skal være mobildækning på 

mindst 98,5 procent af alle bebyggede ma-trikler i den enkelte 

kommune. Udbuddet har haft dækningskrav til den enkelte matri-

kel, og det har betydet, at det er lykkedes for de seks kommuner 

at sikre langt bedre mobildækning uden for byerne. Inden udbud-

det var kommunerne i dialog med de potentielle leverandører, 

og det har betydet, at det er lykkedes for kommunerne at holde 

prisen på mobiltelefoni på samme niveau som i andre kommuner. 

Så den bedre mobildækning har ikke ført til prisforhøjelser.

Nytænkning
Prisen, som årets bedste udbud, uddeles på grund af nytænk-

ning, innovation og fremme af samarbejde mellem offentlige og 

private aktører. Det er Udbudsportalen, der drives af Kommuner-

nes Landsforening, der står bag prisen. 

”Det er et kompliceret udbud, som kommunerne er lykkedes 

med ved at samarbejde. Udbuddet skaber merværdi, da det både 

sikrer bedre dækning og gode priser, siger Rikke Thorlund Haahr, 

chef for offentlig-privat hos Udbudsportalen.

Repræsentanter fra kommunerne bag udbuddet har i øvrigt 

besøgt Erhvervsstyrelsen for at fortælle om de gode erfaringer. 

Ligesom interessen generelt har været stor for at høre mere om 

hemmeligheden bag det vellykkede udbud.

Det blev Telenor der vandt udbuddet, og arbejdet med at sikre 

bedre dækning er for længst sat i værk. 

I dag har alle seks kommuner fået markant bedre mobildæk-

ning, og i mange områder ligger dækningen endda klart over de 

98,5 procent, som var kravet.

n

 

Kit@

www.itchefer.dk

Fra den 4. november 2015 kan du læse 
KIT Magasinet på www.itchefer.dk
 
Som noget nyt kan du nu dele artiklerne på dine socia-
le netværk som f.eks. Twitter, LinkedIN, Facebook mm. 
samt sende en bestemt artikel til en ven eller kollega. 

Vi håber du vil få glæde af de nye funktioner.

 

Rigtig god læselyst.



Flyt dig!
Med en kompetencegivende efteruddannelse inden for it

eaaa.dk/kita

Styrk dine kompetencer i it-sikkerhed  

og it-projektledelse og få ny viden og  

nye værktøjer, du kan bruge i dit job  

med det samme.

Grundlæggende
it-sikkerhed

Tag et praksisorienteret 
grundforløb, hvor du lærer  
at styrke den kommunale 

it-sikkerhed – både  
internt og online.

Varighed: 4 dage 
Pris: 2.400,-  

Start til januar 2016

 
Grundlæggende 

it-sikkerhed  
Du lærer dig at styrke 

den kommunale  
it-sikkerhed – både  
internt og online. 

Intensivt  
internatforløb i  

it-projektledelse på
akademiniveau

Få nye teknikker til at lede 
dynamiske projekter i it-branchen.

Varighed: 6 dage  
Pris: 4.250,-  

Start til april 2016
.

Videregående  
it-sikkerhed

Forløbet lærer dig at arbejde 
i dybden med at sikre din 
kommune mod it-trusler  

og cyberangreb.

Varighed: 4 dage 
Pris: 2.400,-  

Start til marts 2016

Du kan læse 
mere om forløbene og 

tilmelde dig på 

eaaa.dk/kita

Har du yderligere spørgsmål,  
er du velkommen til at  

kontakte os på

tlf. 7228 6160


