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Den digitale transformation banker afsted i kommunerne og tilføjer hver dag nye brugere til 
de mange applikationer, systemer og platforme. Man kan hurtigt miste kontrollen, og 
brugerstyring bliver derfor en af hovednøglerne til kommunal it-sikkerhed anno 2021. 

Brugerstyring griber ind mange steder i organisationen og er kompleks at håndtere. Rådgiv-
ning kan derfor være en god idé. Og den skal komme fra nogen, man har tillid til, og som er 
dus med spillereglerne i en kommune.  

Vi kender den kommunale verden indefra. Det politiske spil, kompleksiteten og de hellige 
køer. En del af vores konsulenter har selv været ansat i en kommune, og andre af os har 
været med til at udvikle it-løsninger til det offentlige. 

Vores mission er at bringe danske kommuner op i brugerstyrings-eliten – uden at sætte 
budgetter, idéer og mennesker over styr. Det handler i bund og grund om at gøre tingene 
rigtigt første gang.

Verden – også den kommunale – er fyldt med sultne sælgere, som lover det hele på den 
halve tid til en fjerdedel af prisen. Men det, I har allermest brug for, er ro. 

Ro til at arbejde med jeres brugerstyring og tage de rigtige beslutninger. Ikke forhastede
beslutninger, men dog beslutninger: For vi ved, hvor fristende det kan være ikke at gøre 
noget og håbe på, at de eksisterende brugerstyringsløsninger rækker lidt endnu. Det er bare 
ikke den bedste måde at skabe vigtige, varige forandringer i kommunen på.

Vi møder jer pragmatisk, men går samtidig i dybden med jeres it-miljø. For vi ønsker at forstå, 
lige præcist hvor I er. Vi leder ikke efter problemer eller peger fingre ad nogen. Men vi lytter 
og spørger meget, fordi vi med vores rådgivning ønsker at skabe sammenhæng mellem 
det, I har i forvejen, det I har brug for nu og her, og det I skal investere i i fremtiden.

Vi anbefaler kun løsninger, der skaber værdi for jer. Løsningerne bliver aldrig så store, at 
I mister overblikket og ender med ikke at tage dem i brug. Og de bliver aldrig så små, at 
effekten udebliver. Vi implementerer ét projekt ad gangen, gør det færdigt og sørger for, at 
I høster gevinsterne. Og vi får jeres bagland med, så der er opbakning til de ændringer, der 
altid vil komme. Selvfølgelig bliver vi hos jer, indtil I føler jer trygge ved at køre videre selv.

Lad os stå sammen om at skabe de allerbedste brugerstyringsmiljøer i kommunerne. 

Vi glæder os. 

Mød os på Offentlig Digitalisering 6-7. september til kaffe, kage og en snak om brugerstyring.

Med venlig hilsen
Jesper Stener

ICY Security
+45 4068 3285
www.icysecurity.dk
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Af formand Henrik Brix ‹ KITA

Digital infrastruktur 
er det nye sort
Det er snart sagt lige meget hvor vi kigger hen. Som kommunal it- og digitaliseringschef, direktør 
i et forvaltningsområde eller som politisk beslutningstager, så kigger vi på digital infrastruktur – 
og langsomt, men sikkert går det op for os, at betydningen af den ikke kan overvurderes. Digital 
infrastruktur er det nye sort. 

Digital infrastruktur er det afgørende fundament for digitali-

seringen af det danske samfund, hvis det skal drives strategisk 

og ikke som et usammenhængende samfund med en række 

spredte initiativer. Digital infrastruktur omfatter hele palletten 

fra internetforbindelser (mobile og faste) over fællesoffentlige 

løsninger som NemID (snart MitID) og Digital Post til kommuner-

nes fælles infrastruktur, der er bygget på den fælleskommunale 

rammearkitektur. 

Det helt indlysende er at se på den digitale infrastrukturs 

betydning under Coronapandemien. Hvordan var det lige gået 

med vores samfundsøkonomi, med børnenes undervisning, med 

borgerservice, med de praktiserende lægers konsultationer, med 

skatteinddrivelsen, hvis ikke vi havde haft en veludbygget digital 

infrastruktur. Nej, det var slet ikke gået. Danmark er – relativt 

set – kommet langt, netop på grund af den digitale infrastruk-

tur. Noget som kun et fåtal af befolkningen har opdaget. Sådan 

er det ofte med infrastruktur. Det er noget vi har. Først når det 

ikke er, forstår vi værdien af den.

EU har fået øje på Danmark. I den nye Genopretningsfond, der 

skal få Europa på benene igen – efter Coronapandemien – har 

EU øremærket 2,3 mia. kr. til digital transformation over de 

næste fem år. Genopretningsfonden og digitaliseringen gælder 

selvfølgelig alle EU-landene, men mange kigger i Danmarks 

retning, fordi vi to gange i træk har ligget øverst i Forenede 

Nationers digitaliseringsindex. Ikke kun på grund af den digitale 

infrastruktur, men også på grund af vores tværoffentlige sam-

arbejde om digitaliseringsstrategierne. Og så er vi fremme ved 

næste skridt. 

Regeringens digitaliseringspartnerskab
I regeringens digitaliseringspartnerskab, som nu får en kærkom-

men økonomisk håndsrækning fra EU til digital transformation, 

bliver datadrevet udvikling grundlaget for digital transformation 

og velfærd. Bruges data klogt, kan de være med til at forbedre 

klimaet, velfærden, brugeroplevelser og meget andet. 

Og så er vi inde ved kernen. Ingen datadrevet udvikling og 

digital transformation – uden digital infrastruktur. Den er grund-

laget for det hele. Både fra det helt nære, når borgeren møder 

kommunen eller til det nationalt favnende, hvor alle skoleelever 

undervises hjemme fra i samme tidsrum over internet.  

Frem til oktober skal det nye digitaliseringspartnerskab lægge 

brikkerne på plads til en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 

– i et samarbejde med organisationer og private og offentlige 

virksomheder. 

KITAs indspark til digitaliseringspartnerskabet er derfor at 

sikre det digitale fundament – digital infrastruktur – for at øge 

hastighed og udnyttelse af digitaliseringen samt sikre åbenhed 

og transparens for borgere og virksomheder. Fundamentet skal 

favne både det offentlige og det private. Og det skal foregå på 

åbne og lige vilkår. 

Nøgleordet her er samarbejde – og fundamentet er den digitale 

transformation ved hjælp af data og digital infrastruktur. 

‹‹‹
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FØLG UDVIKLINGEN AF 
DEN FÆLLESKOMMUNALE 
INFRASTRUKTUR
Kommunernes Data og Infrastruktur (KDI) har publiceret et 
nyt pipeline-overblik, der viser et udpluk af de forretnings- 
og udviklingsaktiviteter, KDI arbejder med i 2021. 

Se mere på digitaliseringskataloget.dk
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Milliardinvesteringer 
booster digitaliseringen

EU øremærker 2,3 mia. kr. i de kommende fem år til den digitale transformation i Danmark. Det 
er EU´s genopretningsfond, der medfinansierer en del af landenes genopretning for at komme 
tilbage på sporet efter Coronapandemien. 

EU sender en check til Danmark på i alt 11,5 mia. kr. for de kommen-

de fem år. Heraf øremærkes hver femte krone til digitalisering frem til 

2027, svarende til 2,3 mia. kr.

Udover penge til digital transformation, så fylder den ”grønne omstil-

ling” meget i den samlede genopretningsfond fra EU. Da de digitale 

løsninger tit er svaret på klimaudfordringerne, vil det også tælle med i 

digitaliseringen af samfundet.  

Der er tale om massive milliardinvesteringer i digital transformation i 

de kommende fem år. 

Regeringen har i marts måned nedsat et digitaliseringspartnerskab, 

der skal skabe rammerne for den fremtidige digitalisering.

Direktør for digitalisering, Rikke Hougaard Zeberg, Dansk Industri: 

”Det er rigtig positivt, at regeringen har taget dagsordenen om den 

digitale transformation til sig. Den er blevet placeret højt, dér, hvor 

den hører hjemme. Digitaliseringen har så stor indflydelse på det 

danske samfunds fremtidige økonomi, virksomhedernes konkurrence-

evne og fremtidens velfærd”.

”Samtidig har regeringen sat nogle personer rundt om bordet, der 

kan løfte diskussionen, og som kan eksekvere på vegne af deres med-

lemmers og virksomheders dagligdag,” siger Rikke Hougaard Zeberg. 

27 personer i spidsen for partnerskabet
I spidsen for det 27 personer store partnerskab sidder bestyrelses-

formand for tyske Siemens og Mærsk, Jim Hagemann Snabe. Frem 

mod oktober 2021 skal han lede partnerskabet frem mod konkrete 

løsninger inden for i alt fem udviklingsspor, der sikrer, at Danmark 

kan udnytte digitaliseringen til at skabe vækst og grøn omstilling på 

en og samme gang. Finansminister Nikolai Wammen (S) står klar med 

milliarder til at booste genopretningen af Danmark. 

Det hedder i Finansministeriets kommissorium for partnerskabet, at 

de lande, der er bedst til at udnytte mulighederne i digitaliseringen, 

også vil vinde kampen om job, vækst og velfærd – efter Coronapan-

demien.  

Siden 2019, da Mette Frederiksen (S) blev statsminister, har digitalise-

ring ikke fyldt overvældende meget for regeringen. Men efter Coro-

nanedlukningen den 11. marts 2020, har det været en øjenåbner 

for mange, hvor stor en betydning den digitale infrastruktur, NemID, 

Digital Post, sundhed.dk, Coronaapp og det kommende Coronapas, 

fjernundervisning, og hele den digitale sagsbehandling og indberet-

ning har haft. Industriproduktion og eksport har også kørt derudad. 

Den har vist sig at have en ufattelig sammenhængskraft i hele 

samfundet, så stærk, at folk er ved at være trætte af ”kun” at mødes 

virtuelt. Men det har forandret Danmark for altid – i digital retning.

Med regeringens digitaliseringspartnerskab bliver der skrevet et nyt 

kapitel i Danmarks digitale historie. Tidligere har offentlige digitalise-

ringsstrategier været diskuteret og udarbejdet af embedsmænd på 

tværs af kommuner, regioner og styrelser. Med det nye initiativ får 

erhvervslivet og organisationerne en stor rolle at spille i samarbejdet 

med de offentlige organisationer.       

‹‹‹

DIGITALISERING  ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam

Rikke Hougaard Zeberg, Direktør for digitalisering, Dansk Industri
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E-MAIL ER 
DEN STØRSTE 
TRUSSEL 
MOD JERES 
IT-SIKKERHED

DET SIGER STATISTIKKERNE

Hovedparten af alle cyberangreb er rettet 
mod dine medarbejderes indbakke, og 
de it-kriminelle er eft erhånden så gode 
til at maskere deres angreb, at det kan 
være tæt på umuligt at spotte et forsøg 
på svindel med det blotte øje.

Derfor er der brug for teknologi, der scan-
ner e-mails for kendte såvel som ukend-
te trusler og beskytter din indbakke mod 
identitetssvindel, phishing, malware og 
spam. 

Af alle cyberangreb 
starter med en mail

En e-mail security løsning
minimerer antallet af 
sikkerhedshændelser 

med op til
94%

80%
Vil du vide mere?
Læs mere om e-mail sikkerhed og få gode råd og sparring 
til, hvordan du højner it-sikkerheden i din kommune på:

www.kmd.dk/email-sikkerhed
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5Partnerskabet skal drøfte og komme med anbefalinger på 
strategisk niveau til regeringen inden for fem hovedspor: 

FEM udviklingsspor

1
Fremtidens 
offentlige 
sektor

2
Fremtidens 
digitale 
erhverv og 
arbejdsplad-
ser,

3
Bedre mulighed 
for samskabelse, 
offentlig-privat 
samarbejde og 
innovation, 

4
Et datadrevet 
samfund 

5
Danmark i 
fremtiden

”Det politiske niveau og topfolk fra private og offentlige 

organisationer vil komme til at præge arbejdet. Det er en 

styrke, at vi ser på det i fællesskab, da det langt hen ad 

vejen er de samme emner, der rører sig i private og offent-

lige organisationer. Det vil give digitaliseringen et mere 

strategisk sigte, frem for en diskussion om, hvem der har 

ansvaret for hvilke opgaver,” siger Rikke Hougaard Zeberg.  

Flere af de fem udviklingsspor lapper ind over hinanden. 

Udviklingssporet om datadrevet udvikling og sporet om 

offentligt og privat samarbejde vil også kunne blive en del 

af den offentlige digitaliseringsstrategi, da det hænger 

naturligt sammen. 

Regeringen har afsat ½ mia. kr. årligt til digitalisering som 

medfinansiering og desuden afsat ½ mia. kr. over fire år i 

Regeringens Digitaliseringsfond. Det vides ikke endnu om 

midlerne kommer fra regeringen selv, eller om regeringen 

bruger midlerne fra EU´s Genopretningsfond.

Dansk Industri har ifølge Rikke Hougaard Zeberg spillet 

ind med seks temaer og 46 nye initiativer i regeringens 

digitaliseringspartnerskab for at give deres input til den 

dagsorden, som sikrer, at Danmark kommer op i superliga-

en i Europa.

Danmark har stærke industrielle styrkeområder f.eks. 

inden for klima og miljø, vandteknologi, life science, energi 

og produktion med store mængder data, som ifølge DI 

ikke udnyttes tilstrækkeligt. 80 pct. af de industrielle data 

bliver således ikke udnyttet, men indeholder en basis for 

vækst og innovation. 

”Vi skal blive bedre til at dele data virksomhederne 

imellem ved at skabe incitament til, at virksomheder deler/

sælger data indbyrdes. Det kræver, at vi udvikler nogle 

modeller for, hvordan data deles, så det er nemt, trygt 

og værdifuldt for de involverede virksomheder. I EU’s 

datastrategi lægges der op til, at man begynder at se på 

sådanne modeller eller dataområder, som de også kaldes. 

”Områder” hvor en række aktører – kunder og leverandø-

rer samt offentlige myndigheder – kan dele data på kryds 

og tværs,” siger Rikke Hougaard Zeberg.

Digitaliseringsindex
Den offentlige sektor i Danmark har i både 2018 og 2020 

ligget øverst placeret i Forenede Nationers digitaliserings-

index blandt 193 lande. Ved begge undersøgelser er det 

især samarbejdet på tværs af de offentlige myndigheder, 

der er med til at sætte en tyk streg under den danske 

placering.

” Som et af verdens mest digitaliserede lande 
har Danmark et solidt fundament for at drage 
fordel af de store muligheder, som følger 
med øget digitalisering. Både i erhvervslivet 
og i det offentlige er potentialet enormt, og 
digitaliseringen kan desuden blive en vigtig 
drivkraft for den grønne omstilling. Derfor 

inviterer regeringen nu topledere og eksper-
ter helt ind i maskinrummet i et nyt digitalise-
ringspartnerskab, der skal levere anbefalinger 
til, hvordan Danmark og danske virksomheder 
kan udnytte digitaliseringen. Anbefalingerne 
vil blive fulgt op af en ny og samlet digitalise-
ringsstrategi fra regeringen”.

I Finansministeriets 
baggrundspapir 
hedder det:

DIGITALISERING  ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam



9

Det er vigtigt, at denne placering ikke bliver en sovepude. 

Rikke Hougaard Zeberg: ”Der er stor interesse for Danmark fra 

udlandets side. Vi udnytter ikke altid den interesse nok. Vi kan 

blive bedre til at sælge vores digitale løsninger til andre lande. 

Det kræver et tæt samarbejde mellem regeringen og erhvervs-

livet, og det er derfor også oplagt at tage op i digitaliserings-

partnerskabet. Nu kommer alle pengene fra EU´s genopret-

ningsfond ud i medlemslandene, som skal investere massivt 

i digitalisering, ikke kun i virksomhederne, men også i den 

offentlige sektor. Det er en oplagt chance for et eksporteventyr, 

som vi må og skal gribe.” 

”Der er et kæmpe potentiale for, at de danske virksomheder 

kan komme ud og være med til at eksportere nogle af de 

mange gode løsninger. Her har DI allerede et tæt samarbejde 

med Udenrigsministeriet om at få vores virksomheder ud på de 

europæiske markeder.” 

”Det er nødvendigt at stille data til rådighed i langt højere 

grad end vi gør i dag. Vi skal sikre digitale kompetencer til 

alle. De digitale kompetencer skal ind lige fra folkeskolen over 

ungdomsuddannelserne, universitetsuddannelserne og til de 

medarbejdere, som allerede er ude i virksomhederne”. 

”Vi skal have flere it-specialister på banen, så vi får noget hjælp 

til at servicere virksomhedernes digitale omstilling. Vi kan se, at 

der er rigtig mange af de store virksomheder i gang, men vi har 

en kæmpestor pulje af små, mellemstore virksomheder, som 

ikke er kommet i gang med den digitale transformation. I hvert 

fald ikke kommet rigtigt i gang endnu. Der er et stort poten-

tiale, hvis de bliver gjort mere digitale,” siger Rikke Hougaard 

Zeberg.

‹‹‹

 Det er rigtig positivt, at  
 regeringen har taget dagsor-
denen om den digitale transformation 
til sig. Den er blevet placeret højt, dér, 
hvor den hører hjemme. Digitalise-
ringen har så stor indflydelse på det 
danske samfunds fremtidige økonomi, 
virksomhedernes konkurrenceevne og 
fremtidens velfærd. 
Direktør for digitalisering Rikke Hougaard Zeberg, 

Dansk Industri

”

Formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg Thomas Kastrup-Larsen: 
”Digitaliseringspartnerskabet er et godt initiativ, som kan være med til at skubbe yderli-
gere liv i den digitale dagsorden. Der er ingen tvivl om, at vores i forvejen meget digitale 
samfund har været en styrke i coronatiden. Det har vi i høj grad mærket i kommunerne, 
hvor vi hurtigt kunne omstille os med skærmbesøg i borgerens hjem, virtuelle borgermø-
der, hjemmearbejde og digital genoptræning”. 

Formand for KL’s 
Arbejdsmarkeds- 
og Borgerserviceudvalg 
Thomas Kastrup-Larsen: 

- læs mere om Digitaliseringspartnerskabet på side 10   ››› 
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Persongalleriet 

27 medlemmer af regeringens 
digitaliseringspartnerskab
Det er topfolk fra det politiske niveau, det private erhvervsliv, offentlige organisationer 
og faglige organisationer samt interesseorganisationer.

Formand: Jim Hagemann Snabe, bestyrelsesformand, 
A.P. Møller Mærsk, bestyrelsesformand, Siemens AG 

André Rogaczewski, adm. direktør, Netcompany 
Brian Mikkelsen, adm. direktør, Dansk Erhverv 
Casper Hansen, adm. direktør, Technicon 
Claus Jensen, forbundsformand, Dansk Metal 
Esben Gadsbøll, bestyrelsesformand, Brancheforening for Tech Startups 
Gordon Ørskov Madsen, formand, Danmarks Lærerforening 
Gregers Kronborg, adm. direktør og ejer, Rulebreaker Ventures 
Jacob Bundsgaard, formand, Kommunernes Landsforening 
Kim Fausing, adm. direktør, Danfoss 
Kim Simonsen, forbundsformand, HK 
Lars Aagaard, adm. direktør, Dansk Energi 
Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør, Dansk Industri 
Lizette Risgaard, formand, Fagbevægelsens Hovedorganisation 
Mads Nipper, adm. direktør, Ørsted 
Martin Præstegaard, viceadministrerende direktør og finansdirektør, ATP 
Michael Holm, adm. direktør, Systematic 
Michael Rasmussen, adm. direktør, Nykredit 
Mikkel Flyverbom, professor mso, Copenhagen Business School 
Nana Bule, adm. direktør, Microsoft Danmark & Island 
Natasha Friis Saxberg, adm. direktør, IT-Branchen 
Per Christensen, forbundsformand, 3F 
Rikke Hougaard Zeberg, branchedirektør, DI Digital, Dansk Industri 
Rikke Hvilshøj, adm. direktør, DANSK IT 
Stephanie Lose, formand, Danske Regioner 
Stephen Alstrup, CEO, SupWiz/professor, Københavns Universitet
Stine Mangor Tornmark, adm. direktør, Legal Monster

Formand og medlemmer i regeringens digitaliserings-
partnerskab (fremgår i alfabetisk rækkefølge). 

DIGITALISERING  ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam

Christiansborg

Finansminister Nicolai Wammen siger:

Danmarks stærke digitale infrastruktur, 

gode offentlige it-løsninger og det høje di-

gitaliseringsniveau hos danske virksomhe-

der er en vigtig årsag til, at vi er kommet 

bedre gennem krisen end mange lande, 

vi normalt sammenligner os med. Men 

vores stærke position må ikke blive en 

sovepude. Derfor etablerer vi nu digitalise-

ringspartnerskabet, som med anbefalinger 

skal udfordre og styrke grundlaget for 

regeringens kommende digitaliseringsstra-

tegi. Den digitale dagsorden er helt central 

i regeringens reformspor, og det er helt 

afgørende for danske virksomheder, vores 

konkurrenceevne og for dansk økonomi 

i det hele taget, at vi fastholder vores 

position som et af de lande i verden, der 

er længst med digitaliseringen. Samtidig er 

den digitale omstilling tæt forbundet med 

den grønne omstilling. Så der er tale om 

en win-win.

I tilknytning til partnerskabet etableres en 

digitaliseringsenhed med ansvar for at se-

kretariatsbetjene partnerskabet, herunder 

at forberede og samle op på partnerska-

bets drøftelser og sikre, at anbefalingerne 

indgår i regeringens videre arbejde med 

strategier og politiske udspil på det digitale 

område. Enheden består af Finansmi-

nisteriet (formand), Erhvervsministeriet, 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, 

Sundhedsministeriet, Udenrigsministeriet, 

KL, Danske Regioner, DI, Dansk Erhverv og 

FH. Digitaliseringspartnerskabet nedsættes 

i marts 2021 og afslutter sit arbejde inden 

udgangen af oktober 2021.

‹‹‹
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Sådan forbedrer du din online møder

Vil du vide mere, så tag fat i kenneth.hermann@huawei.com, 61631100 eller
Süleyman Yücel suleyman.yucel@huawei.com, 61633074
eller besøg http://e.huawei.com/se 

hvordan gør man 
møderne endnu 
mere værdi-
skabende?

Teknologier skal spille sammen
Det er helt afgørende, at digitale løsninger kan spille sammen på tværs – og ikke mindst fungere 
med den OOce-pakke, som mange ledere og medarbejdere arbejder i. Derfor skal smarte 
programmer ikke indføres på kryds og tværs i en organisation.

Hos Huawei har vi taget udfordringen op og udviklet en stor skærm med touch, der skal understøtte 
de virtuelle møder.”Et stigende antal virksomheder har taget virtuelle møder til sig på grund af 
pandemien, men der er mange forskellige mødeapplikationer på markedet, så det er ofte et problem pandemien, men der er mange forskellige mødeapplikationer på markedet, så det er ofte et problem 
at deltage i møder på de mange forskellige platforme fra en enkelt konferenceenhed. Ideahub kan 
oprette forbindelse mellem flere forskellige mødeapplikationer,” forklarer Kenneth Hermann, 
Cloud & AI Solution Sales Manager i Huawei.

”Mødelederen kan stå ved skærmen og skrive løs eller tegne i præsentationer, der er delt med 
kolleger eller kunder, der sidder derhjemme. Og hvis vi sidder flere i et mødelokale – med god 
afstand – kan skærmens kamera og mikrofoner retningsbestemme, hvor lyden kommer fra og 
zoome ind på den person, der taler. Ideahub understøtter det behov.zoome ind på den person, der taler. Ideahub understøtter det behov.

.

“

”Kære KIT læsere
Huawei er en innovativ virksomhed med spændende løsninger på Huawei er en innovativ virksomhed med spændende løsninger på 
mange områder. I de to sidste udgaver, har I læst omkring vores 
fantastiske Storage løsnigner, som en del kommuner har investeret 
i. I denne udgave kan I læse omkring vores innovative 
mødeplatforms løsning, der samtidigt indeholder eksempel på 
hvordan kunstig intelligens indarbejdes i vores alle sammens 
hverdag”, siger Süleyman Yücel, Salgsdirektør med ansvar for det 
ooentlige marked.ooentlige marked.

De virtuelle møder er blevet hverdag for os. Vi har set alle de sjove baggrunde i Teams, vi har grinet 
over manglende lyd, dårlig belysning og nærbilleder af hager og pander. Men online møder er 
kommet for at blive også efter coronapandemien. Spørgsmålet er, hvordan man som mødeleder gør 
møderne endnu mere værdiskabende?

Virtuelle møder er gået fra at være noget, som nogen virksomheder havde erfaringer med, fordi de 
havde medarbejdere på forskellige lokationer, til, møderne er blevet et vilkår for alle og vi har fået en 
masse nye erfaringer. Virtuelle møder fungerer bedre, end vi havde frygtet eller regnet med. Hermed 
ikke sagt, at det ikke kan blive endnu bedre.

Alle kontorer har brug for en IdeaHub. Teams, Zoom, WebEx 
og mange andre i én løsning.

Süleyman Yücel, Huawei
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”Skærmbesøg hos ældre, chatbots i borgerser-

vice, virtual reality på socialområdet, sensorer 

i bygninger og robotsoftware.” Eksempler på 

virtuelle velfærdsløsninger, der bliver brugt i 

landets kommuner, står i kø. To ud af tre kom-

muner har i det forløbne år brugt KL´s Tekno-

logiradar som et digitalt værktøj. Kommunale 

it- og digitaliseringschefer bruger blandt andet 

Teknologiradaren til at få det hurtige overblik 

over de forskellige teknologiers modenhed 

og hvor mange kommuner, der har afprøvet 

teknologierne.

KL´s Teknologiradar udkom første gang i 2020 

og er for nyligt kommet i en ny 2021 udgave. 

”Vi har set et behov i kommunerne for at få 

et overblik og en viden om, hvordan det tek-

nologiske landskab i kommunerne ser ud, og 

hvor udbredte og modne forskellige teknolo-

gier er,” siger Caroline Hegelund, leder af KL’s 

Innovations- og Teknologienhed.

Hun glæder sig over, at KL´s Teknologiradar 

i løbet af relativt kort tid er slået igennem i 

landets kommuner og opfordrer til, at man 

også bruger Teknologiradaren til at få en 

snak om brugen af digitale løsninger og ny 

teknologi: Hvordan ser det så ud hos os selv, 

lykkes vi med at implementere de mest modne 

teknologier og har vi overblik over hvad vi er i 

gang med at afprøve og får vi skaleret det, når 

vi lykkes? 

Teknologiradaren viser, at kommunerne i stor 

stil anvender digitale løsninger og ny tekno-

logi. Nogle teknologier er blevet endnu mere 

udbredte under Coronapandemien, hvor alle 

har skullet arbejde mere digitalt og virtuelt. 

Videoløsninger og cloud er således meget 

udbredte og 99 pct. af de adspurgte vurderer, 

at videoløsninger er relevante for opgaveløs-

ningen og 93 pct. at cloud er relevant. Primo 

2020 – før Coronanedlukningen - lå 

relevanstallene omkring de 80 pct.

Nogle af de andre nye teknologier ser ud 

til at være på nogenlunde samme niveau i rele-

vans og udbredelse som i 2020. Det gælder 

softwarerobotter og det gælder Machine Le-

arning som 81 pct. betegner som relevant for 

løsningen af opgaver i kommunerne. Men kun 

12 pct. har Machine Learning i drift. 28 pct. af 

kommunerne overvejer Machine Learning.

Når det kommer til IOT (Internet of Things) 

mener 85 pct. af kommunerne, at det er 

relevant teknologi at tage i brug. 30 pct. har 

taget IOT i drift.

Radarens opbygning 
Kort fortalt er der en samlet kommunal Tek-

nologiradar og radarer på otte selvstændige 

fagområder, som svarer til de kommunale 

forvaltningers arbejdsområder. I alt stiller Tek-

nologiradaren skarpt på 27 teknologier fordelt 

på fire modenhedsstadier: ”klar, afprøv, holde 

øje og afvent”. Caroline Hegelund forklarer, 

at en teknologis placering på de forskellige 

stadier er baseret på to faktorer:

Teknologiens tekniske modenhed, der er 

vurderet af forskere fra DTU. Og teknologiens 

DIGITALISERING  ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam

To ud af tre kommuner har brugt 
KL’s Teknologiradar i det seneste år. 
Dermed har Teknologiradaren fået sit 
gennembrud under Coronapandemien. 

KL’s Teknologiradar 
har fået sit 
gennembrud 
i kommunerne

 Kommunale it- og 
 digitaliseringschefer bruger 
blandt andet Teknologiradaren til 
at få det hurtige overblik over de 
forskellige teknologiers modenhed 
og hvor mange kommuner, der har 
afprøvet teknologierne
Caroline Hegelund, leder af KL’s Innovations- og 

Teknologienhed.

”

udbredelse i kommunerne, der er indsamlet via 

en spørgeskemaundersøgelse til kommunerne.

”Over 1000 kommunalt ansatte fra alle 98 kom-

muner har vurderet teknologiernes udbredelse 

og relevans. Radaren giver således et godt billede 

af teknologiernes udbredelse i kommunerne og 

kan inspirere, men der er på ingen måde tale 

om en fuldstændig kortlægning,” siger Caroline 

Hegelund.

”En af teknologierne ”process mining” som er 

en form for avanceret arbejdsgangsanalyse, ser 

ikke ud til at  blive anvendt af så mange endnu, 

men kommunerne vurderer teknologien som 

særdeles relevant. Og vores teknologiske panel 

på DTU vurderer teknologien som ret moden. 

Det betyder, at ”process mining” er en teknologi, 

kommunerne skal holde øje med i forbindelse 

med automatisering. Det er et godt eksempel på, 

hvordan en it-chef kan bruge Teknologiradaren 

i sin egen kommune,” siger Caroline Hegelund, 

KL. 

”Det er vigtigt at sige, at budskabet med Tekno-

logiradaren ikke er ”teknologi for teknologiens 

egen skyld”. Kommunerne har mange udfordrin-

ger, de skal løse. De skal levere god service på æl-

dreområdet, skabe trivsel og læring for børnene i 

skolerne, få flere i arbejde, løse klimaudfordringer 

og meget andet. Det er de udfordringer, der skal 

være drivkraften. Teknologiradaren kan så give 

et fingerpeg i den rigtige retning,” siger Caroline 

Hegelund.

‹‹‹
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Hvor sikkert er det at 
arbejde hjemmefra?

IT får hjulene i Danmark til at dreje rundt 

Sammen med det kommunale Danmark leverer vi samfunds-
kritisk infrastruktur indenfor netværk, datacenter, mobility og cloud, der 
sikrer, at hjulene i Danmark kan blive ved med at dreje under Corona-krisen. 
Selvfølgelig godt hjulpet på vej af håndsprit, nys i ærmet og god afstand. 

www.conscia.dk

For 1 år siden ændrede Covid-19 pandemien vores måde at 
arbejde på. Hjemmearbejde med virtuelle møder og fjernadgang til 
organisationens data blev hverdag. Men en ting er tilgængelighed – 
hvor som helst, når som helst – en anden er sikkerhed.

 
Sikkerhed på afstand
Men en VDI løsning beskytter du jeres organisation mod eksterne 
trusler, og sikrer: 

 Virksomhedsdata forlader aldrig datacentret

 Data tilgås via klientsoftware eller standardbrowser, som  
 kun overfører skærmbilleder. Ransomware og virus 
 spredes derfor ikke

 Nyeste hardware-platform placeres centralt

 Nem og hurtig opgradering af OS og applikationer

Hjemmearbejde er kommet for at blive. Det samme er cybertrusler. 
Læs mere om, hvordan du sikrer din organisations data her: 
conscia.dk/sikkerhed

KIT annonce 22 apr.indd   1KIT annonce 22 apr.indd   1 19-04-2021   11:18:5119-04-2021   11:18:51
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KMD skifter ud på topposten i selskabet. Tidligere adm.dir. Eva Berneke rejser til sit andet hjemland Frankrig efter 
syv år i spidsen for KMD. Ny på posten er Per Johansson, som er rekrutteret internt. Han har været direktør for 
Financial Services siden 2018 og med i topledelsen i selskabet i tre år.  

Ny direktør i KMD 
skal øge eksporten

KMD´s nye adm. dir. Per Johansson fik for tre måneder siden nys om, at 

KMD´s topdirektør Eva Berneke var på vej væk. Han blev bekendt med, 

at virksomheden havde sat en proces i gang med at finde en ny CEO 

for KMD, og han fik så samtidig at vide, at han selv var en af kandida-

terne i feltet som en mulig afløser for Eva Berneke. 

Per Johansson overtager stafetten på et tidspunkt i KMD´s historie, hvor 

kommunernes omsætning i KMD er faldende efter en række år med 

monopolbrud og konkurrencemæssig udsættelse af nye monopol- og 

fagsystemer. For fem år siden udgjorde den kommunale omsætning 52 

pct. af KMD´s samlede omsætning. I dag udgør kommunernes omsæt-

ning mellem 40 og 45 pct. af KMD´s omsætning. 

Per Johansson: ”Kommunerne betyder rigtig meget for KMD. Det er en 

lang historie. Næste år fejrer KMD 50-års jubilæum og hele virksomhe-

dens historie er tæt forbundet med udvikling og digitalisering og it-drift 

i landets kommuner. Omsætningen i danske kommuner er nede på 

mellem 40-45 pct. Det dækker både over en tilbagegang i omsætnin-

gen til kommunerne, og over at KMD har vækst i andre sektorer uden 

for kommunerne. Derfor udgør den kommunale omsætning en relativt 

mindre del af den samlede omsætning.”

”I Norge og Sverige har vi ikke fra begyndelsen haft stor omsætning i 

kommunerne. Men vi købte et selskab i august 2020, hvor vi arbejder 

med inkassoløsninger. Vi kan mærke en stigende efterspørgsel fra 

svenske kommuner på dette område, og lige så inden for forskellige 

betalingsløsninger. Fremover vil vi gerne have et bedre greb om kom-

munerne i de tre lande,” siger Per Johansson. 

Fortsat udvikling og vækst
Per Johansson glæder sig til sin nye rolle i KMD og ser et stort potentia-

le for fortsat udvikling af KMD-koncernen som en del af NEC Corpora-

tion, der købte KMD i begyndelsen af 2019.

DIGITALISERING  ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam
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“KMD har været inde i en stærk strategisk 

udvikling i en årrække, og NEC-ejerskabet er 

et solidt fundament for de næste trin på vores 

strategiske rejse. Vores vigtigste opgave er at 

fastholde et skarpt fokus på hjemmemarkedet 

samtidig med, at vi udvider og accelererer vores 

globale, skalérbare softwareforretning. Jeg ser 

frem til min nye rolle og til at samarbejde med 

alle medarbejderne i KMD-koncernen, mine 

kolleger i ledelsesgruppen, bestyrelsen og ejerne 

i NEC. Jeg glæder mig også til at møde mange 

flere kunder og høre om deres tanker og forret-

ningsbehov,” siger Per Johansson.

Han er svensk og kom til KMD i 2018 og har 

frem til nu været direktør med ansvar for 

KMD-koncernens forretningsområde for soft-

ware til den finansielle sektor.

5,4 mia. kr. omsætter KMD for årligt
NEC Corporation er en mastodont med 

110.000 ansatte og omsætter for knap 180 

mia. kr. Det er en verdensomspændende 

virksomhed inden for integration af it- og 

netværksteknologi, og netop opkøbet af KMD 

for lidt over to år siden skal ses som et træk ind 

på det europæiske marked. Derfor bliver det 

Per Johanssons opgave at få KMD til at vokse 

yderligere internationalt.

“Med vores nye ejere har vi mulighed for at 

vokse videre ud over landets grænser og blive 

en international spiller. Så det er kombinationen 

af at sidde med ansvaret for et selskab med en 

vældig stærk position i Danmark og så kunne 

vokse videre både i Danmark og internationalt, 

der tiltaler mig ved jobbet,” siger han.

I NEC siger koncernen, at den skal vokse inden 

for 22 vækstområder. KMD´s to hovedområder 

bliver software business og digital governance.  

I forhold til brancher vil vi gerne vokse i den 

finansielle sektor og i staten og kommuner og 

regioner. Det gælder inden for sagsbehandling, 

omsorgsområdet og sundhedsområdet. De 

løsninger tænker jeg også kan have relevans i 

Sverige og Norge. Vi skal teste løsningerne af 

på markedet, før vi kommer frem med mere 

specifikke planer for, hvordan det skal gå. 

Systemeksport otte pct.
I dag udgør KMD´s systemeksport cirka otte 

pct. af omsætningen. Det er en opgave for Per 

Johansson at få denne andel op. 

I Eva Bernekes periode som adm. dir. blev der 

opkøbt mange mellemstore virksomheder. Per 

Johansson bekræfter, at opkøbsstrategien efter 

NEC-ejerskabet vil fortsætte med ham i førersæ-

det, og at opkøb fortsat er en del af vækststra-

tegien og systemeksporten. 

Per Johansson: ”De seneste opkøb under NEC 

er engelske Northgate Public Service, som er et 

KMD-lignende selskab. NEC købte KMD i be-

gyndelsen af 2019. Og i december 2020 købte 

NEC Avalolog i Schweiz. Alene de tre opkøb 

har tilsammen 6000-7000 medarbejdere og en 

samlet omsætning på mellem 12 og 13 mia. kr. 

Det er signifikante opkøb, som vi skal udnytte 

til systemeksport inden for de forretningsområ-

der, hvor vi forventer at skabe vækst,” siger Per 

Johansson.    

KMD/Bangsoft har også købt finansielle virk-

somheder op, som skal bruges til systemeksport 

i den finansielle sektor. Danske Foqus Finance 

og norske Consent er blevet købt op i 2019 og 

2020.  

KMD-koncernen har en årlig omsætning på 

omkring 5,4 mia. kr. og har cirka 3.200 ansatte. 

KMD er et datterselskab af NEC Corporation, 

en global markedsleder inden for integration af 

it- og netværksteknologier med i alt 110.000 

ansatte.

Per Johansson er ligeledes optaget af nye tekno-

logier som Kunstig Intelligens og ansigtsgen-

kendelse som kan bruges på tværs af system-

løsninger.  

‹‹‹

Kort om KMD: 
KMD blev grundlagt I 1972 under navnet Kommunedata. 

Dengang var selskabet ejet af KL.

I 2008 blev KMD solgt til den svenske kapitalfond EQT og ATP for 2 mia. kr. 

I 2012 købte den amerikanske Kapitalfond Advent International virksomheden 

for omkring 5 mia. kr.

I 2019 købte NEC KMD af Advent International for 8 mia. kr.  

 Omsætningen i danske   
                  kommuner er nede på 
mellem 40-45 pct. Det dækker både 
over en tilbagegang i omsætningen 
til kommunerne, og over at KMD har 
vækst i andre sektorer uden for 
kommunerne. Derfor udgør den kom-
munale omsætning en relativt mindre 
del af den samlede omsætning.
CEO Per Johansson, KMD

”
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DIGITALISERING  ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam

Skanderborg Kommune har i dette forår gennemført en omorganisering, som betyder, at 
digitaliseringen rykker ind i direktionen. Udgangspunktet for digitaliseringsstrategien er 
Byrådets vision fra 2018 og hedder «mennesker møder mennesker». 

Digitaliseringen rykker 
frem i forreste række i 
Skanderborg

For de fleste vil øget digitalisering og digitale serviceydelser være 

i konflikt med byrådets vision om, at «mennesker møder men-

nesker». Digital selvbetjening foregår hjemme fra en computer 

og mødet med den kommunale medarbejder eller lægen kan ske 

virtuelt.  

“Det modsætningsforhold mellem det digitale og det analoge 

møde arbejder jeg sammen med den øverste ledelse målrettet 

på at nedbryde, så digitaliseringen understøtter kerneopgaven 

for medarbejderne i kommunen og giver de borgere, som møder 

kommunen digitalt bedre muligheder for at være en ressource i 

eget liv,” siger Digitaliserings- og IT-chef Anders Schøler Kollin, 

Skanderborg Kommune. 

Som nævnt har Skanderborg Kommune for nyligt gennemført en 

omorganisering, hvor digitaliseringen er rykket ind i direktionen og 

dermed frem i forreste geled. Kommunen har hentet en ny direktør 

Asbjørn Friis Jensen fra Favrskov Kommune. Han får ansvaret for 

Økonomi, digitalisering og ejendomme med et årsbudget på 1,7 

mia. kr. 
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I den seneste digitaliseringsplan hedder det blandt andet:    

“Fokus på digitalisering, digitalt lederskab og digitale kompetencer 

er tydeligt i direktionens udviklingsspor, som er den fælles retning 

for organisationen. Her beskrives, hvor vigtigt det er, at digitalisering 

ses i lyset af byrådets vision “mennesker møder mennesker”, så de 

digitale løsninger og muligheder tager udgangspunkt i borgeren og 

har fokus på, at borgeren kan mestre eget liv”. 

Anders Schøler Kollin: “Vi arbejder hårdt på at koble digitaliserin-

gen sammen med visionen ”mennesker møder mennesker” på en 

meningsfuld måde. Brugen af digitale løsninger tager altid udgangs-

punkt i borgerens behov, og som organisation skal vi styrke de mulig-

heder, vi har med de eksisterende digitale løsninger og vores digitale 

kompetencer samt være nysgerrige på, hvad der kommer af nyt, så vi 

kan understøtte borgerne endnu bedre”.

“Der er store perspektiver i for det enkelte menneske at bruge de 

digitale værktøjer. Eksempelvis inden for velfærdsteknologi til at 

mestre sit eget liv frem for at være afhængige af systemet. Denne 

kobling mellem byrådets vision om “mennesker møder mennesker” 

og digitaliseringen i hele organisationen var et gennemgående tema 

på vores ledertræf i 2020,” siger Anders Schøler Kollin.   

Digital ledelse skaber mening med digitalisering 
Digitaliseringen bliver interessant for medarbejdere og borgere, når 

ledere evner at skabe mening med digitalisering. Det er vigtigt, at 

lederne kan forklare, hvorfor kommunen digitaliserer.

Digitalisering tænkes ind i kerneopgaven fra en start, og medarbejde-

re og borgere inddrages tidligt i udviklingsprocessen.

Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder 

og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve bedre og mere 

sammenhængende digitale løsninger. Borgere og virksomheder skal 

opleve strategien direkte gennem de løsninger de anvender, men 

også indirekte gennem de kvalitetsløft strategien bidrager med i 

kommunens opgaveløsning. 

På forkant med fremtidens velfærd
I foråret 2019 lancerede KL deres strategi ”På forkant med Fremti-

dens Velfærd”. Ifølge Anders Schøler Kollin var KL´s strategiplan en 

øjenåbner for direktionerne i kommunerne. KL´s strategi fremhævede 

de enorme udfordringer kommunerne stod overfor i de kommende 

år. Kommunerne ville få 80.000 flere ældre medborgere over 80 år 

frem mod 2025 og 50.000 flere skolebørn i samme periode. Begge 

dele lægger et seriøst pres på de kommunale services og på kommu-

nernes økonomi og en måde at afhjælpe det på er ved at digitalisere.

Det var direktør Christian Harsløf, KL, der malede de demografiske 

udfordringer op for kommunerne på Digitaliseringstræffet i Odense i 

2019 med ordene ”digitaliseringen trænger til et gearskifte. Tempoet 

skal op”. Og så kom tilføjelsen: ”Digitaliseringen skal ud af hænder-

ne på it-folkene og gøres til en bred dagsorden” i kommunerne.

Anders Schøler Kollin: “Dét, der er rigtigt i det udsagn, er, at 

digitaliseringen er for vigtig en dagsorden til, at 22 medarbejdere 

i Skanderborg Kommunes it-afdeling kan løfte den opgave alene. 

Kommunerne skal forholde sig til digitaliseringen på alle ledelsesni-

veauer i organisationen og arbejde med digital ledelse. Vi får ikke 

rykket organisationen med kompetenceudvikling og med forandrin-

ger af processer, hvis det kun sker i it-afdelingen. Så kommer vi ingen 

vegne.”

”Men det er vigtigt, at digitaliseringscheferne ikke bliver skrevet ud 

af ligningen. Det kan godt være, at forretningen tror, at den kan 

drive digitaliseringen uden om digitaliseringschefen og digitaliserings-

afdelingen. Her vil jeg gerne hæve fingeren, fordi koblingen over 

til digital infrastruktur, rammearkitektur og GDPR, er allesammen 

væsentlige elementer i digitaliseringen, hvor forretningen hurtigt kan 

komme i uføre med dårlige løsninger og ikke kan sikre en tværgåen-

de sammenhæng i organisationen. Det er her digitaliseringschefen 

og digitaliseringsafdelingen virkelig har sin berettigelse.”

”Vi har set initiativer, der er opstået ude i organisationen uden om 

it-afdelingen og uden, at digitaliseringschefen har vidst noget om 

det. Vi arbejder rigtig meget på, det ikke sker igen. En af de store 

faldgruber ved digitalisering er, når en løsning misser det tværgående 

perspektiv og den lokale rammearkitektur, så ender organisationen 

med en isoleret løsning uden sammenhæng med resten af løsninger-

ne,” siger Anders Schøler Kollin. 

En god digital brugeroplevelse  
Som nævnt tidligere tager Skanderborg Kommunes digitale løsninger 

udgangspunkt i brugeroplevelsen. Her har kommunen valgt Service-

design som metode, der sikrer systematisk inddragelse af brugere i 

udviklingen af services og ydelser. 

”Vi er gået meget aktivt ind i KL´s spor om Servicedesign og få 

uddannet folk inden for området for at få tænkt borgerperspektivet 

ind i løsningen. Både i forhold til de interne brugere i kommunen og 

borgerne. Det er vigtigt at vende bøtten rundt og se løsningen udefra 

og ind. Vi har måttet lave løsninger om både to og tre gange, fordi 

vi efter at have testet det med borgerne har været nødt til at ændre 

det. Arbejdet med Servicedesign er en tidskrævende proces, men det 

er det eneste rigtige at gøre, fordi det på lidt længere sigt giver mere 

tilfredse brugere,” siger Anders Schøler Kollin. 

‹‹‹

 Vi arbejder hårdt på at koble 
 digitaliseringen sammen med visionen 
”mennesker møder mennesker” på en meningsfuld 
måde. Anders Schøler Kollin”
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I en spørgeskemaundersøgelse udarbejdet af One Poll på 

vegne af softwarevirksomheden Citrix svarer 52 pct., at 

de vil overveje at flytte på landet, hvis det fleksible digitale 

arbejde – som vi i hidtil uset omfang har øvet os på under 

Coronakrisen – bliver den nye normal. Undersøgelsen teg-

ner et billede af, at ændrede arbejdsforhold i retning af 

mere fleksibilitet og flere dage på hjemmekontoret kunne 

være med til at bremse befolkningsflugten fra land til by 

og måske endda helt vende udviklingen.

Fremtidsforsker Anne-Marie Dahl fra Futuria tøver med at 

gå så langt i sine forudsigelser om danskernes flytte-

mønstre, men slår fast, at vi under krisen har fået øjnene 

op for en ny måde at organisere arbejdet på, som højst 

sandsynligt vil sætte sig spor i fremtiden.

”Vi havde snakket om fjernarbejde og den fleksible 

arbejdsplads i mange år, og så lige pludselig var vi tvunget 

til at gøre det – og vi bestod med glans. Teknologien var 

på plads, virksomhedernes ledelser fandt ud af, at med-

arbejderne faktisk arbejdede – ofte endda mere effektivt 

– når de sad hjemme, og medarbejderne fandt ud af, at 

de kunne spare transporttid, reducere stressniveauet og i 

det hele taget få arbejds- og privatliv til at hænge bedre 

Coronakrisen har betydet et boost til den fleksible arbejdsplads og vil formentlig sætte sig 
varige spor i vores måde at indrette vores arbejdsliv på. Der er også tegn på, at den øgede 
fleksibilitet med mindre afhængighed af den fysiske arbejdsplads kan føre til en opbrems-
ning i den centralisering og urbanisering, der har præget samfundet i årtier. 

Den fleksible arbejdsplads
påvirker job og bosætning

DIGITALISERING  ‹‹‹

Af Stig Andersen
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sammen,” siger hun.

På grund af de mange positive erfaringer med hjemme-

arbejde under Coronakrisen, forudser hun ikke, at det 

hele bliver rullet tilbage, når vi kommer på den anden 

side af krisen. Men vil erfaringerne med hjemmearbejde 

ligefrem betyde, at den urbaniseringstendens, vi har set 

gennem mange år, vil blive vendt, og folk vil flytte ud af 

de store byer? Svaret er, ifølge Anne-Marie Dahl, ikke 

entydigt:

”Vi ser ofte, at der sideløbende med nogle megatrends 

kan forekomme nogle modsatrettede bevægelser. Vi ser 

det for eksempel med megatrenden centralisering og 

urbanisering, hvor der sideløbende faktisk også foregår en 

decentralisering eller det, man kunne kalde en ”glokali-

sering”, hvor folk af mange forskellige grunde vælger at 

fraflytte de store byer.”

For dem, der har muligheden for at arbejde digitalt, kan 

hun godt forestille sig, at der på længere sigt sker et 

paradigmeskift.

”Vi har traditionelt først spurgt os selv, hvor vi vil arbejde, 

og når vi så har fundet et godt job, finder vi ud af, hvor i 

forhold til arbejdspladsen vi så vil bosætte os. I fremtiden 

vil en del formentlig i stedet stille sig spørgsmålet: Hvor 

giver det mest mening for mig og min familie at bosætte 

os, og så derefter lede efter et job,” siger hun.

Effektivisering af arbejdsmarkedet
Ifølge professor Claus Rosenstand, Digital Hub Denmark 

og Institut for kommunikation og psykologi, Aalborg 

Universitet, viser tallene i en undersøgelse bestilt af Digital 

Hub Denmark og gennemført i samarbejde med Analyse 

Danmark, at mange ganske rigtigt overvejer at arbejde 

mere hjemme, hvis de kan få muligheden for det. Tallene 

viser også, at mange oplever større produktivitet og kvali-

tet ved at arbejde noget af tiden hjemme.

”Både virksomhederne og medarbejderne har haft gavn 

af hjemmearbejdet under Coronakrisen, så det ville være 

fuldstændigt tåbeligt, hvis man efter krisen bad folk om 

at møde fysisk ind i hele arbejdstiden,” siger han.

Han påpeger, at der nu åbner sig en mulighed for at få et 

mere dynamisk arbejdsmarked:

”I dag har vi et relativt ineffektivt arbejdsmarked, da 

man typisk ikke flytter sin familie så langt. Ved at tillade 

mere fleksible arbejdsformer, vil arbejdsgiverne kunne 

brede deres rekruttering af arbejdskraft ud over et større 

geografisk område, og arbejdstagerne kunne i deres 

jobsøgning gøre det samme. Sagt på en anden måde, vil 

arbejdsgiverne kunne få mere kvalificeret arbejdskraft og 

arbejdstagere mere kvalificerede arbejdsgivere.” 

Claus Rosenstand er således overbevist om, at vi kigger 

ind i et helt nyt og anderledes formateret arbejdsmarked, 

der er langt mere effektivt – og denne effektivisering af 

arbejdsmarkedet vil alt andet lige give et stort boost til 

vækst og velfærd.

Flytter ud af København
Det er primært de unge i begyndelsen af 20’erne, der 

har drevet tilflytningen til storbyerne, mens det, frem-

tidsforsker Jesper Bo Jensen i et blogindlæg på Publicos 

website kalder ”den brede gennemsnits mor-far-og-små-

børns-konstellation”, trækker i den modsatte retning.

”Børnene trækker mor og far ud af byerne, og vi ser en 

udflytning fra storbyerne og til oplandet blandt rede-

byggerne. Det bunder i en voksende interesse for natur 

og sundhed og ønsket om ikke at leve over evne, hvilket 

sætter sine klare spor i boligjagten,” siger han og tilføjer, 

at den tendens så man allerede før Coronaen, men at den 

er blevet accelereret.

En række analyser understøtter dette. Således viser en 

analyse fra Realkredit Danmark, at selvom danskerne sta-

dig søger mod byerne, så er urbaniseringstendensen gået 

en anelse ned i gear i 2019 og 2020. Og tal fra Danmarks 

Statistik viser, at København ligefrem har oplevet, at i 

2020 flere er flyttet ud af byen end til byen. Den tendens 

er heller ikke ny, da der har været en faldende nettotil-

flytning til København siden 2015, men særligt mange i 

2020. 

I Roskilde Kommune kan man også aflæse tendensen i 

tallene. Jan Theisen Grann, chefkonsulent, Økonomi og 

Ejendomme, Roskilde Kommune, oplyser, at der er flere, 

der flytter fra Roskilde Kommune til København end den 

modsatte vej, men flyttebalancen med København er 

forbedret i 2019 og 2020. Roskilde har en positiv flytte-

balance med Region Hovedstaden – og i øvrigt også de 

øvrige sjællandske kommuner.

”Roskilde Kommune indtager førstepladsen på Sjælland i 

ny opgørelse over, hvor flest valgte at flytte til i 2020. Her 

valgte mere end 6.300 personer at flytte til kommunen, 

mens knap 5.600 flyttede fra kommunen. Det giver rent 

faktisk en førsteplads over nettotilflyttere på Sjælland,” 

fortæller han.

 Vi ser ofte, at der sideløbende med nogle megatrends 
  kan forekomme nogle modsatrettede bevægelser. 
Vi ser det for eksempel med megatrenden centralisering og urbani-
sering, hvor der sideløbende faktisk også foregår en decentralisering 
eller det, man kunne kalde en ”glokalisering”, hvor folk af mange 
forskellige grunde vælger at fraflytte de store byer.
Fremtidsforsker Anne Marie Dahl, Futuria

”

- fortsættes på side 22   ››› 



Udledningerne fra Leno-
vos produktion er i dag 
reduceret ved at lodde 
ved lav temperatur og 
emballere i bæredygtige 
materialer som bambus.

Ved indkøb af it-udstyr 
fra Lenovo kan kunder 
i dag vælge at kompen-
sere for CO2-udlednin-
ger for hele produktets 
levetid.

Gennem partnerskabet 
med Tier 1 Asset kan 
Lenovos kunder give 
overflødige it-produk-
ter nyt liv mod økono-
misk kompensation.

For mere information om Lenovo Asset Recovery Service kontakt Nils Claudi Arlund, Lenovo: narlund@lenovo.com eller Hans Buch, Tier1 Asset: hbu@tier1asset.com

ANNONCE

Langt de fleste ønsker at arbejde mere fleksibelt fra forskellige lokationer 
fremover, viser en ny undersøgelse fra Lenovo. Det stiller krav til den teknologi, 
medarbejderne råder over.   

Færre medarbejdere kommer til at møde fast på storrumskontoret 
klokken 9 mandag til fredag i fremtiden. Faktisk foretrækker hele 
88 procent af medarbejdere i større virksomheder at kunne arbej-
de hjemmefra eller fra andre steder end kontoret en del af tiden. 

Det viser en ny undersøgelse blandt 8.533 respondenter fra 
hele verden foretaget på vegne af Lenovo. Det stiller helt nye 
krav til vores arbejdsredskaber og i særdeleshed computeren, som 
både skal kunne fungere på hjemmekontoret, fra stamcaféen, i 
flyet og med dockingstationen på kontoret. 

”Udviklingen taler sit tydelige sprog, og det betyder, at ar-
bejdscomputeren skal være robust og kunne klare at blive trans-
porteret rundt i en rygsæk. Og så skal den understøtte en effektiv 
arbejdsdag, fx med en større skærm, der giver mere overblik. Og 
så er der sikkerheden, som er helt essentielt,” fortæller Flemming 
Märtens, der er Senior Product Manager hos Lenovo i Danmark. 

Robust arbejdshest
For at imødekomme udviklingen på arbejdsmarkedet har en ræk-
ke af Lenovos seneste lanceringer også været produkter, der kan 
fungere til arbejde og privat. Ét af dem er ThinkPad X13 gen 2. 

”Det er en pc, der er lavet til at kunne overleve både slag, slid 
og spildt kaffe. Holdbarheden har været prioriteret over alt an-
det, hvilket konkret har resulteret i, at Thinkpad 2021-serien har 
bestået hele 26 mil spec tests, som er markedets absolut højeste 
standard. Man får med andre ord en pålidelig og driftssikker pc, 
man virkelig kan regne med de næste mange år,” siger Flemming 
Märtens om ThinkPad’en, som kommer i en lang række konfigu-
rationer, bl.a. med/uden touch, nyeste 5G-teknologi, ekstra stort 
batteri med op til 14.5 timers batterilevetid. 

Fælles for samtlige udgaver er, at de har det større skærmfor-
mat 16:10, hvilket giver plads til at have flere programvinduer 
åbne. Og det er ifølge Flemming Märtens en afgørende fordel for 
dem, der arbejder fleksibelt. 

”Helt konkret betyder det, at man kan se ni rækker mere, når 
man arbejder i Excel, hvilket giver et langt bedre overblik. Det be-
tyder også, at man nemmere kan arbejde med to sider samtidigt 
på tværs af skærmen, når man arbejder i Word. Det giver et bedre 
overblik, og det er med til at højne produktiviteten, når man er 
på farten eller sidder ved spisebordet,” siger Flemming Märtens. 

Skru op for sikkerheden og ned for strømmen 
Af sikkerhedsmæssige årsager bør man altid låse sin skærm, når 
man forlader computeren i løbet af arbejdsdagen for at hente en 
kop kaffe eller lignende. Og det er særligt vigtigt, hvis man arbej-
der eksternt fra fx toget eller en café. Det er dog langt fra alle, der 
husker at gøre det. Derfor har Lenovo udviklet en ny teknologi, 
hvor skærmen automatisk låser, når du går fra skærmen. 

”Human Presence Detection er en teknologi, der automati-
serer skærmslukning, når brugeren forlader pc’en, og aktiverer 
skærmen igen, når brugeren kommer tilbage ved hjælp af en 
UWB Radar chip. Det højner sikkerheden, sparer på strømmen 
og er tidsbesparende for brugeren,” forklarer Flemming Märtens, 
og understreger, at ThinkPad X13 gen 2 er den første pc nogen-
sinde, der bruger denne nye teknologi. Human Presence Detecti-
on-funktionen nedsætter i gennemsnit pc’ens strømforbrug med 
26 procent om dagen, så der er ikke bare noget at hente på sikker-
heden, men også på elregningen og klimakontoen. 

”ThinkPad X13 er en pc, der er bygget  
 til at overleve slag, slid og spildt kaffe.”

Flemming Märtens, Lenovo Danmark

*ThinkPad X13 gen 2 er allerede på markedet og forhandles gennem SKI 50.40-aftalen. 

Fremtidens fleksible arbejdsliv  
kræver robust og sikker teknologi



Vind hver dag
Med stærk performance og 
enestående batterilevetid

X13 gen 2

SIKKERHED
Takket være en opdateret softwarepakke med indbyggede ThinkShield-sikkerhedsløsninger har 
ThinkPad X13 Gen 2 i, Match-on-Chip-fingeraftrykslæser, et webkameradæksel, der beskytter dit privatliv, 
og en valgfri funktion til registrering af menneskelig tilstedeværelse, der låser din pc, når du træder væk. 

PERFORMANCE I TOPKLASSE 
ThinkPad X13 Gen 2 i leverer en uovertru�en brugeroplevelse med Intel® Iris Xe-grafikkort, op til 
32 GB LPDDR4x-hukommelse og Intel® EvoTM-certificerede svartider og en e�ektiv touchbaseret 
fingeraftrykslæser på tænd/sluk-knappen. 

NYSKABENDE DESIGN 
ThinkPad X13 Gen 2 i har en ny formfaktor med et højere 16:10-skærmdesign, en brugerrettet større 
højttaler og en bredere TouchPad på 115 mm. 

Se mere på lenovo.com 

FOKUS PÅ MOBILITET 
Lad dig ikke narre af størrelsen eller vægten. ThinkPad X13 Gen 2 i er designet til mobilitet og stærk 
performance – med op til 11. generations Intel® CoreTM i7 vPro®-processorer, op til 14,5 timers 
batterilevetid og næste generations 5G- og Wi-Fi 6E-funktioner. 

Adgang til ubegrænset læring
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Strukturelle ændringer trumfer coronaen
Curt Liliegreen, projektdirektør fra Boligøkonomisk Viden-

center, forudser ikke, at øget udbredelse af hjemmearbejde 

i nævneværdig grad vil påvirke de generelle tendenser i 

danskernes flyttevaner. I en såkaldt Digital Samtalesalon arran-

geret af Realdania udtaler han således:

”De store demografiske og erhvervsstrukturelle forandringer i 

samfundet vil trumfe Coronaen. Det gælder særligt aldringen 

af befolkningen, væksten i byerne og skiftet væk fra produkti-

onserhverv til service- og videnserhverv. Det er alle strukturelle 

ændringer i samfundet, der på den lange bane vil få væsentlig 

større indflydelse på ejendomsmarkedet end Coronaen.”

Til samme debatarrangement erklærer Mira Lie Nielsen, 

boligøkonom hos Nykredit, sig enig i, at på længere sigt 

kommer Coronaen ikke til at betyde, at byerne bliver tømt for 

mennesker. Hun ser dog for sig, at de positive erfaringer med 

hjemmearbejde under Coronakrisen kan medføre en øget 

interesse for boliger, der ligger i en ring rundt om storbyerne, 

men forudser ikke, at Coronaen vil få nogen større indflydelse 

på boligmarkedet i provinsen.

Et nuanceret billede
Helle Nørgaard, Seniorforsker, Institut for Byggeri, By og Miljø, 

Aalborg Universitet, peger på, at når det handler om flyt-

ningsmønstre mellem land og by, er billedet meget nuanceret, 

og at det er for forenklet at tale om enten en bevægelse mod 

byen eller ud af byen. Hun fremhæver, at der er folk som flyt-

ter til, og folk som flytter fra – og det gælder alle kommuner. 

Strukturelle forhold og rammebetingelser har stor betydning, 

men det har konjunkturer og ikke mindst individuelle flytte-

motiver også.  

”Der er rigtig mange faktorer, der spiller ind, når folk flytter 

ud af de store byer. Økonomerne vil typisk forklare det med 

de meget høje boligpriser, men det er langt fra den eneste 

forklaring på, hvorfor folk flytter væk. Mange foretrækker 

forstaden med hus og have, mens andre fravælger både by 

og forstad og i stedet flytter på landet. Når vi flytter, handler 

det grundlæggende om ønsket om at leve ”det gode liv”. Her 

har økonomien selvfølgelig stor betydning, men for dem, som 

flytter på landet, er det ønsket om mere ro i hverdagen - at 

træde ud af hamsterhjulet og at være tættere på naturen, 

der spiller ind. Mange flytter i sammenhæng med venner eller 

netværk for eksempel i ønsket om nogle mere fællesskabsori-

enterede boformer. Det kan også dreje sig om at vende tilba-

ge til et sted, man kender og holder af og for at være tættere 

på familien,” forklarer hun og fortsætter:

”Det, vi ser i øjeblikket, ændrer formentlig ikke de helt 

grundlæggende bosætningsmønstre. Det er indtil videre små 

bevægelser, der dog er påvirket af kulturelle strømninger, som 

i sammenhæng med de grundlæggende ændringer af vores 

hverdagsliv i forbindelse med corona, har vist muligheden for 

at vælge bosted mere uafhængigt at den fysiske arbejdsplads. 

Det kan sagtens øge flyttebevægelserne væk fra de store byer 

og ud på landet.” 

‹‹‹

Den fleksible arbejdsplads
påvirker job og bosætning

 Både virksomhederne og medarbejderne  
 har haft gavn af hjemmearbejdet under 
Coronakrisen, så det ville være fuldstændigt 
tåbeligt, hvis man efter krisen bad folk om at 
møde fysisk ind i hele arbejdstiden.
Professor Claus Rosenstand, Digital Hub Danmark:

”



Nu er det  
sikkert at  
arbejde fra  
telefonen

Med den nye app eDoc kan du og dine kolleger  
trygt og sikkert arbejde fra telefonen – uden at  
gå på kompromis med GDPR og datasikkerhed.  

Ved at tilkøbe eDoc app får I blandt andet:

• sikker adgang til data og overblik over sager

• nem godkendelse af interne høringer  
om sager og dokumenter

• mulighed for at redigere Office-dokumenter  
inkl. automatisk versionering

• annotering på PDF-filer og tegninger  
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• kundetilpasset forretningsapp som kommer  
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eDoc er et moderne elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem 
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For mere information om eDoc App, kontakt: 
Karsten Pape Askjær, Senior Sales Lead,
tlf. 27 13 37 52 / karsten.askjaer@fujitsu.com
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Løsninger i skyen fra Microsoft og fagsystemleverandørerne giver mange fordele i forhold til 
samarbejde, deling af dokumenter og adgang fra mobile enheder. Med de smarte skybasere-
de værktøjer følger dog også et stort arbejde for de kommunale it-afdelinger med at sikre, at 
dokumenter bliver oprettet og gemt i det relevante fagsystem, så man overholder compliance.

Skyen er en
udfordring 
for compliance

DIGITALISERING  ‹‹‹

Af Stig Andersen

Vordingborg Kommunes Autismecenter Storstrøm har 

omkring 200 medarbejdere, som primært arbejder på mobile 

enheder, og som jævnligt skal åbne dokumenter fra deres 

ESDH-system EG Sensum Bosted i Microsoft 365 for at 

tjekke op på en sag. Lige nu kan medarbejderne kun læse 

dokumenterne, og ønsket er, at de også skal kunne foretage 

ændringer og gemme en ny version ned i EG Sensum 

Bosted.

”Det at systemerne nu er flyttet ud i skyen eller i hostede 

løsninger hos leverandørerne har haft store konsekvenser 

og betydet, at vi skal foretage mange justeringer i vores 

projekter, så vi kan tilbyde brugerne nogle gode, brugerven-

lige løsninger. Tidligere har alle haft samme lokale løsning, 

som eventuelt også har kørt i et trygt miljø via en virtual 

desktop-løsning. Hvis vi ikke gør noget, risikerer brugerne nu 

at blive smidt ud i SharePoint Online, OneDrive, osv., og det 

skal de jo rimeligvis ikke være tvunget til at forholde sig til,” 

forklarer Leif Mørch, it-konsulent i Vordingborg Kommune.

Sikker onlineredigering
Udfordringen i Vordingborg Kommune er som i alle andre 

organisationer, der håndterer dokumenter med følsomme 

persondata at sikre, at der ikke utilsigtet genereres kopier af 

dokumenter fra ESDH-systemerne på diverse onlineplatforme 

og på mobile enheder. Typisk vil en mobil enhed downloade 

en lokal kopi af det dokument, man måske bare kigger på 

online. Risikoen er stor for, at kopien aldrig bliver slettet fra 

enheden og dermed vil udgøre et brud på compliance. 

Så for at give brugerne på autismecenteret mulighed for at 

foretage en sikker onlineredigering fra deres mobile enheder, 

har man i Vordingborg Kommune planlagt at implementere 

løsningen Connect 365 fra Dania Software. Connect 365 er 

et standard API, som ESDH-leverandørerne kan integrere op 

imod, og på nuværende tidspunkt er der udviklet integratio-

ner fra SBSYS, Acadre og EG Sensum.

Kort fortalt understøtter løsningen følgende: Når brugeren 

tjekker et dokument ud fra ESDH-systemet til redigering – 

eller måske bare for at kigge på det – bliver der afleveret en 

kopi til en sikker placering i Microsoft Azure, og brugeren 

redigerer dokumentet i en tilpasset udgave af Word Online. 

Kopien ligger i Azure under redigeringen, og når redigerin-

gen afsluttes, bliver dokumentet tjekket ind i ESDH-systemet, 

og kopien i Azure slettes automatisk. Brugeren har ikke 

mulighed for at starte et nyt dokument fra Word Online, da 

både ”Ny”- og ”Gem som” knapperne er fjernet.

”Microsoft tilbyder jo ikke integrationer til fagsystemerne, 

og fagsystemleverandørerne har heller ikke nødvendigvis 

en smart integration op mod Office 365 og Azure. Det er 

faktisk en mangelvare på markedet. Så da vi lidt tilfældigt 

hørte, at Dania Software havde lavet et API til sikker online-

redigering, blev vi jo interesserede og har nu besluttet os for 

at implementere løsningen,” fortæller Leif Mørch.

Billigere licenser
Der er også en licensmæssig og dermed økonomisk bag-

grund for beslutningen, fortæller han:

”Før løsningerne blev flyttet ud i skyen, havde vi device 

licenser, hvor vi nu har user licenser. Og hvis man ikke har 

en Microsoft 365 Enterprise licens (E3), er der meget, man 

ikke kan fra sin mobile enhed. Så et af formålene med at im-

plementere løsningen er også, at vi kan holde vores brugere 

på de meget billigere onlinelicenser, men samtidig give dem 

mulighed for at redigere dokumenter i vores fagsystemer.” 

Lars Hintze Andersen, CEO og partner i Dania Software, 

fortæller, at udfordringen med at sikre compliance i en ver-

den, hvor de fleste løsninger efterhånden ligger i skyen og i 
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stigende grad tilgås fra mobile enheder, fylder stadig mere hos virksomhe-

dens kunder, som primært kommer fra den offentlige sektor.

”I de såkaldt gamle dage var det nemmere at styre systemmæssigt, at 

compliance blev overholdt, men nu hvor man arbejder i skyen og på 

mange forskellige typer enheder, er det blevet sværere,” siger han og 

fortsætter:

”I dag skal man gennem et særligt partnerprogram hos Microsoft, og løs-

ningen skal teknisk godkendes af dem. Det har givet en plads i markedet 

til en løsning som vores, som fjerner denne tunge proces fra systemleve-

randørerne.”

Lars Hintze Andersen tilføjer, at det er den enkelte systemleverandør, der 

står for integrationen til Connect 365, men at Dania Software kan bistå 

med sparring.

‹‹‹

notITser  ‹‹‹

Bredbåndspuljen 
i 2021 
Det er politisk besluttet, at 
statens bredbånspulje fortsætter i 2021.

Ligesom i 2020 afsættes 100 mio. kr., og tidsfristen for ansøgning 

om tilskud vil være i slutningen af oktober måned.

Også i år forventes Energistyrelsen at sende en besked i eBoks til

alle støtteberettigede adresser i Danmark. Antallet af adresser 

forventes at være ca. 90.000.

Aktuelt udestår kun politisk drøftelse af småtilpasninger af særligt

pointmodellen for bredbåndspuljen.

Dansk Energi forventer her, at det maksimale tilskud per adresse 

vil blive øget fra 100.000 til 125.000. Det forventes at småøer 

vil blive tilgodeset med ekstra point, mens områder med dårlig 

dækning med mobilt bredbånd også får ekstra point.

For så vidt angår sommerhuse, er det forventningen, at de fortsat  

vil være tilskudsberettiget i bredbåndspuljen i 2021. 

Rigsarkivet 
lagt ned af folk, 
der vil kende deres 
fødselstidspunkt

Rigsarkivet har fået 12.000 henvendelser. 
Heraf er over halvdelen 6.500 fra folk, der 
på minuttet vil vide, hvornår de er født. 

Ifølge DR skyldes den store tilstrømning af aktindsigter, at 

man i december 2020 vedtog en ændring i arkivloven, der 

giver danskerne ret til at søge indsigt i materiale i Rigsarkivet, 

der omhandler dem selv.

Tidligere skulle det vurderes, om man kunne få dispensation 

fra den daværende arkivlov, før man kunne få udleveret 

noget.

Og det er lige præcis interessen for, hvornår vi er født, der 

har givet Rigsarkivet sved på panden, at de har måttet skrive 

ud om de længere sagsbehandlingstider fra tre-til seks 

måneder. Antallet af henvendelser om fødselstidspunkt er 

steget fra 700 til 6500.
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TEMA ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam

Der har lydt skarp kritik af den 
mangelfulde implementering 
af fagsystemerne KY (Kom-
munernes Ydelsessystem) og 
KSD (Kommunernes Sygedag-
pengesystem) fra forskellige 
kanter, herunder fra en række 
pilotkommuner. Men Herning 
Kommunes direktør for social, 
sundhed og beskæftigelse, 
Søren Liner Christensen, mener, 
at kritikken er skudt forbi, og 
at kommunerne har et medan-
svar for implementeringen af 
fagsystemerne fra KOMBIT og 
Netcompany.

Folketingets ombudsmand Niels Fenger skriver i en redegørelse, at han ikke ”på det foreliggende 

grundlag vil gennemføre en generel undersøgelse i forhold til KSD”.

 

ITK-chef i Aarhus Kommune Bo Fristed står bag en ny beskedfordeler OS2-IOT, som han vurderer, at 

over halvdelen af landets kommuner er på inden udgangen af 2021.

 

KOMBIT har etableret ”Infrastrukturens onboardingprogram”, der skal hjælpe kommuner med at 

få implementeret cloudservices hos 3. partsleverandører og få data over på den fælleskommunale 

Infrastruktur.

Regeringen har ønsket at stille frekvenser i 3,5 GHz-frekvensbåndet til rådighed for virksomheder 

og offentlige institutioner, der ønsker at etablere private 5G-net i løbet af de næste par år. Det er 

Telia-Telenor - TT-Netværket – der i den seneste 5G auktion har vundet 60 MHz i 3,5 GHz-frekvens-

båndet.

DEN  DIGITALE  INFRASTRUKTUR



Sundhedsplejen i Viborg Kommune bruger 
NOVAX-systemet, og de er for nyligt gået over til 
en såkaldt cloud-løsning. Det vil sige, at alt ligger “i 
skyen”, og alt derfor kan tilgås alene med internet-
forbindelse og loginoplysninger. Hos NOVAX A/S 
hedder den løsning NOVAX Hosting.

Viborg Kommunes sundhedspleje havde samtaler 
frem og tilbage med IT-afdeling om, hvad der var 
muligt, priser, og hvordan det i det hele taget skulle 
fungere med en ny løsning. Det resulterede i en 
snak med NOVAX A/S efterfulgt af en test af setup-
pet, hvorefter kontrakten blev underskrevet. Sund-
hedsplejerske i Viborg Kommune Birgit Strunge 
fortæller, at de havde mange overvejelser omkring, 
hvordan skiftet ville blive taget imod, og om setup-
pet nu ville fungere fint nok:

Tryg overgang til nemmere arbejdsgange 

Flere i sundhedsplejen i Viborg Kommune var 
spændte på, om skiftet kunne give udfordringer. 
Men det gik meget godt: Jeanette Vorre Fallesen, 
som er sundhedsplejerske i Viborg Kommune, 
havde sat nogle timer af hver dag til at hjælpe sine 
kolleger blandt andet med hurtigt at logge ind i det 
nye system, men det var slet ikke nødvendigt, for 
det fungerede bare. Birgit Strunge supplerer:

Sundhedsplejen i Viborg Kommune har fået nem-
mere og mere effektive arbejdsgange med NOVAX 
Hosting, og det betyder, at de sparer tid. Med 
NOVAX Hosting skal de nemlig ikke huske at over-
føre data, når de kommer retur fra et hjemmebesøg 
eller efter en snak med en familie. Alt data bliver 
registreret korrekt i første omgang med NOVAX 
Hosting.

Man skal ikke være bange for at gå i gang

I Viborg Kommune er de ikke i tvivl: De er glade for 
at være skiftet til NOVAX Hosting. “Man skal ikke 
være bange for at gå i gang med NOVAX Hosting. Vi 
er blevet positivt overraskede – det kan man  
roligt kaste sig ud i. Det fungerer godt, og vi er glade 
for det. Når vi kører “ude i marken”, har vi meget få 
problemer,” fortæller Birgit Strunge.

Hun og kollegerne i sundhedsplejen i Viborg  
Kommune har nu mulighed for at tilgå diverse 
journaler hvor som helst og når som helst. Også her 
er NOVAX Hosting en fordel, fordi sundhedsplejen er 
klar, når familierne ringer.

En løsning, der virker på kontoret og i 
marken og giver lettere arbejdsgange
Sundhedsplejen i Viborg Kommune arbejdede i en løsning, der skulle udfases, og den nye 
løsning blev NOVAX Hosting, som ikke kun fungerer, når sundhedsplejerskerne sidder på 
kontoret, men også når de kører på landevejene.

“Vi havde nogle overvejelser om, hvordan 
det fungerer ”i marken”, når man kører 
rundt ude på landet, hvor dækningen ikke 
er god,” siger Birgit Strunge.

“Vi var nervøse for at skulle skifte og i gang 
med det nye, men det var der ingen grund 
til. Det var en tryg overgang til NOVAX  
Hosting, og vi havde et godt samarbejde 
med NOVAX A/S. Vores arbejdsgange er 
blevet nemmere med NOVAX Hosting, 
blandt andet fordi vi ikke skal frem og til-
bage mellem server og klient. Vi kører bare 
ud til familierne og skriver, og det er det.”

Mød Birgit Strunge og 
Jeanette Vorre Fallesen, 
Viborg Kommune

Kontakt os og hør om jeres fordele med NOVAX Hosting 
på 87 424 424 eller salg@novax.dk
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”Det er organisationen, der skal tilpasse sine arbejdsprocesser og ikke it-systemet, der skal laves om til de 
eksisterende arbejdsgange”. Herning Kommunes direktør for social, sundhed og beskæftigelse, Søren Liner 
Christensen, mener, at kommunerne har et medansvar for implementeringen af Kommunernes Ydelsessystem 
(KY) fra KOMBIT og Netcompany.

Direktør Søren Liner Christensen, Herning Kommune:

”Det er organisationen, 
der skal tilpasses it-systemet 
– ikke omvendt”

    

TEMA ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam

DEN  DIGITALE  INFRASTRUKTUR

Der har lydt skarp kritik af den mangelfulde implementering af KY og 

KSD (Kommunernes Sygedagpengesystem) fra forskellige kanter, herun-

der fra en række pilotkommuner. Den kritik forstår Herning direktøren 

Søren Liner Christensen for så vidt godt. Han er bare ikke enig i kritikken. 

Han går mod strømmen. Han mener, at det er helt afhængigt af, hvordan 

man vurderer implementeringen af to meget komplekse fagsystemer, som 

er bundet op på omfattende, bagvedliggende lovgivning.    

Herning Kommune gik for knap et år siden, som den første kommune 

i landet, i pilotdrift med KY. Dette fagsystem har nu været mindst fem 

år undervejs, som et af mange monopolbrudssystemer. KOMBIT udbød 

KY-systemet på vegne af alle 98 kommuner. EG vandt kontrakten i 

første omgang, men måtte undervejs give op og hentede assistance hos 

Netcompany. I dag er det Netcompany, der har ansvaret for implemente-

ringen af KY.

”Det er en rejse for en kommunal organisation at tage et nyt fagsystem 

med den volumen i brug. I Herning Kommune har vi en tro på, at KOM-

BIT og Netcompany i de kommende releases vil fjerne flere af de drifts-

kritiske fejl. Så vi er optimister. Vi er godt klar over, at der er kommuner, 

der har en anden holdning, end vi har. Men det er helt urealistisk at tro, 

at man kan køre store fagsystemer ind i driften uden, at der optræder fejl 

undervejs. Det har jeg aldrig oplevet tidligere.”  

Medansvar
Når Søren Liner Christensen mener, at Herning Kommune skal påtage sig 

et medansvar for implementeringen af KY, skyldes det dels, at kommu-

nerne ved lov er pålagt at indføre det nye system dels, at det er den 

enkelte kommunes evne til at håndtere forandringerne, der er afgørende 

for, om kommunen vil få udbytte af det nye system, når det tages i drift. 

Et fikst og færdigt system, der køres fejlfrit ind i driften, findes ikke. Og 

KY er utroligt komplekst på grund af lovgivningen bag og at der med 

jævne mellemrum sker politiske ændringer i lovene, som medfører æn-

dringer i it-systemerne.  

Søren Liner Christensen: ”Det er netop de nye arbejdsgange med KY, 

der bliver udsat for kritik af kommuner. Men det er en fejlagtig kritik. For 

grunden til, at vi anskaffer et nyt fagsystem, er for at gøre det bedre og 

mere effektivt fremover. Det forudsætter ændringer i arbejdsgangene”.
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”En af de værste ting, du som leder i en orga-

nisation kan gøre, er at ændre it-systemet, så 

det indrettes til de eksisterende arbejdsgange. 

Hvis du først begynder at gå den vej, risikerer 

du, at det går rigtig galt. Så har du et nyt system 

med en gammel organisation. De, der vil ændre 

it-systemet, vil reelt gerne tilbage til de gamle ar-

bejdsgange. Men når du anskaffer et nyt system, 

er det for at arbejde mere effektivt og få mere 

automatiserede arbejdsgange”.

”Så i virkeligheden forholder det sig omvendt. 

Det er din organisation, der skal ændre de 

eksisterende arbejdsgange, så de passer til det 

nye system. Det kræver ledelse, det kræver 

uddannelse af medarbejdere, så de lærer det nye 

system at kende, og medarbejdere, der arbejder 

sammen om at få de nye vaner ind i organisati-

onen. Når jeg er optimist med hensyn til KY, er 

det fordi, vi er nået ret langt med at gennemføre 

disse forandringer i Herning Kommune,” siger 

Søren Liner Christensen. 

Utrolig komplekst
KY kom i pilotdrift i Herning Kommune den 8. 

juni 2020. Dengang hed det fra KOMBIT´s 

side, at i juni 2021 vil alle kommuner være i 

drift på det nye kontanthjælpssystem. Sådan er 

det ikke gået. Men det er utroligt komplekst at 

planlægge integration og efterfølgende imple-

mentere den i egen organisation. Her handler 

det om at rulle det ud i organisationen, så med-

arbejderne reagerer i den rigtige rækkefølge. 

KY erstatter en række sociale ydelser, der under 

et, hjælper folk i retning af arbejdsmarkedet. 

Uddannelseshjælp og kontanthjælp, enkeltydel-

se, Administration af borgere, ledighedsydelse, 

ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, 

flekslønstilskud. 

”Langt hen ad vejen er de største udfordringer 

ikke teknologiske. De største udfordringer er 

processerne rundt om det nye it-system, der skal 

tilpasses vores organisation. Derfor skal vi ændre 

vores egne processer for at få mest mulig værdi 

ud af vores investering. Modsat hvis du bruger 

kræfterne på at få det nye system til at virke som 

det gamle. Det går ikke. Du skal vide, hvordan 

det nye system er bygget, og hvordan du kan 

tilpasse din organisation til det”.  

”Man må gerne pege fingre. Men det er ikke 

sikkert, det er systemet der er noget galt med. Vi 

har brugt utrolig meget energi på at forberede 

vores organisation,” siger Søren Liner Christen-

sen. 

Han forklarer, at det var en af grundene til, at 

Herning Kommune gik ind som pilotkommune 

for KY. Det byggede på en tro på at forberede 

sig bedre på at kunne tage det nye system ind. 

Herning Kommune har 300 ansatte i beskæfti-

gelsesafdelingen. Nogle er tættere på KY end 

andre. Nogle bruger KY til opslag, andre laver 

egentlig sagsbehandling. Det betyder at det er 

en kæmpestor forandringsproces.

”Det er beskæfigelseschefen, der har stået for 

at gennemføre de lokale forandringer. Og det 

er lykkedes. Det er en meget stor opgave – men 

måned for måned bliver antallet af fejl færre og 

færre,” siger Søren Liner Christensen.  

‹‹‹

Sagen om KY har været udsat for 
så massiv kritik, at den er landet 
på Beskæftigelsesminister Peter 
Hummelgaards (S) bord. 
Ministeren læner sig op ad et svar 
fra KL.
”Jeg kan som beskæftigelsesmini-
ster henholde mig til svaret fra KL, 
hvor jeg særligt hæfter mig ved, at 
det er KL’s vurdering, at situationen 
med fejl er under kontrol og inden for 
det forventelige niveau ved overgang 
til et nyt it-system. Desuden noterer 
jeg mig at fejl med betydning for ud-
betaling af hjælp til borgerne rettes 
hurtigst muligt, hvilket kommunerne 
har pligt til,” lyder det fra Peter Hum-
melgaard i et svar til SF’s it-ordfører 
Karina Lorentzen.

Lander på 
ministerens 
bord 

  En af de værste ting, du som leder i en organisation kan
  gøre, er at ændre it-systemet, så det indrettes til de eksiste-
rende arbejdsgange. Hvis du først begynder at gå den vej, risikerer du, at 
det går rigtig galt. Så har du et nyt system med en gammel organisation. 
De, der vil ændre it-systemet, vil reelt gerne tilbage til de gamle arbejds-
gange. Men når du anskaffer et nyt system, er det for at arbejde mere 
effektivt og få mere automatiserede arbejdsgange. 
Direktør Søren Liner Christensen, social, sundhed og beskæftigelse, Herning Kommune

”



”Efter min gennemgang af kommunernes udtalelser og det øvrige materiale, som jeg har 
modtaget, har jeg imidlertid besluttet, at jeg ikke på det foreliggende grundlag vil gennemføre 
en generel undersøgelse i forhold til KSD”. Sådan skriver Ombudsmanden Niels Fenger i sin 
redegørelse om KSD.

Ombudsmandens 
gennemgang af 
Kommunernes 
Sygedagpenge system

I Ombudsmandens redegørelse om Kommunernes Sygedagpen-

gesystem (KSD) fremgår, at Ombudsmanden ikke iværksætter en 

generel undersøgelse af KSD. Sådan skriver Ombudsmanden i sin 

redegørelse efter at have spurgt Herning, Holstebro og Viborg 

kommuner om en udtalelse. Ingen tvivl om, at Ombudsmanden 

ser alvorligt på sagen efter at have gennemgået de tre kommuners 

svar. 

”Efter at jeg har modtaget og gennemgået kommunernes svar, har 

jeg besluttet, at jeg ikke på det foreliggende grundlag vil gennem-

føre en sådan generel undersøgelse. Jeg vil imidlertid fortsat følge 

udviklingen i sagen og vil endvidere i forbindelse med min behand-

ling af konkrete sygedagpengesager være særligt opmærksom på, 

om eventuelle fejl kan henføres til KSD,” skriver Ombudsmanden i 

redegørelsen af 2. marts 2021.

Række artikler om fejl
Det var en række artikler i forskellige medier om oplevede ”fejl, 

forkerte beløb og [be]regninger og ukorrekte refusioner” mv. 

”Ydelsesmedarbejderne kan se, at der er fejl, men ”fordi der er 

tale om automatiserede beregninger, har vi ikke adgang til at 

ændre og korrigere for de fejl, som vi opdager” (hedder det i en 

artikel af 28. september 2020). 

”Borgerne får breve, som de ikke kan forstå” (artikel af 22. okto-

ber 2020) - systemet er ”fejlfyldt og uigennemskueligt” (artikel af 

26. oktober 2020) - ”systemet genererer fejlagtige afslag, forkerte 

udbetalinger, forsinkede udbetalinger og udsender breve til borge-

re og virksomheder, som ikke er læsbare” (artikel af 9. november 

2020 i Altinget, social). 

Denne række af artikler i forskellige medier gjorde, at Ombuds-

manden gik til de tre ovennævnte kommuner for at redegøre nær-

mere for karakteren af de eventuelle fejls betydning for borgere 

og virksomheder. I den forbindelse bad Ombudsmanden de tre 

kommuner om at redegøre for, ”hvilke afgørelser, der træffes auto-

matiseret, og hvordan det sikres, at de automatiserede afgørelser 

lever op til lovgivningsmæssige og almindelige forvaltningsretlige 

krav … og hvilke udfordringer kommunerne eventuelt oplevede i 

den forbindelse. 

”Jeg bad også hver af kommunerne om at redegøre for, hvilke af-

gørelser der ikke genereres automatisk, og hvordan kommunernes 

sagsbehandling er tilrettelagt i disse tilfælde. Jeg bad desuden hver 

af kommunerne om at kommentere på de udsagn, som fremgik af 

de ovennævnte artikler om KSD.” 

Kommunerne svarede Ombudsmanden
Kommunerne svarede Ombudsmanden kort før jul. 

De tre kommuners svar beroliger Ombudsmanden, idet situationen 

i december er væsentligt forbedret – siden forskellige kommuners 

kritiske udtalelser i medier i september og oktober. Det vil sige de 

tre måneder, der er gået fra det tidspunkt, hvor kritikken bryder 

løs, indtil Ombudsmanden får svarene retur fra kommunerne, er 

der langt færre fejl. 

”Der opleves fortsat konkrete fejl, men ikke i samme omfang som 

tidligere. Det fremhæves i den forbindelse, at responstiden hos 

KMD-support er blevet væsentligt kortere. De tre kommuner har 

TEMA ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam

DEN  DIGITALE  INFRASTRUKTUR

        |   MAGASINET KITA    |    Februar 202130  



31

samtidig beskrevet en række eksempler på oplevede kon-

krete fejl eller uhensigtsmæssigheder i systemet, herun-

der fejl, som endnu ikke er løst. KOMBIT har i et notat af 

16. december 2020 med bilag overordnet anført, at den 

grundlæggende funktionalitet i KSD-løsningen, herunder 

korrekt og rettidig beregning og udbetaling af sygedag-

penge og refusion, fungerer tilfredsstillende”.

”Det fremgår endvidere af redegørelsen, at der aktuelt er 

96 såkaldte ’kendte fejl’ i løsningen, som defineres som 

fejl, ’der kan påvirke funktionaliteten eller brugervenlig-

heden af systemet’. Alle fejl har en planlagt løsningsdato, 

som KMD fastsætter i dialog med KOMBIT.

”Kritiske fejl, som risikerer at påvirke løsningens 

lovmedholdelighed og udbetalinger, prioriteres højest. 

Jeg ser med stor alvor på den aktuelle situation, som 

er beskrevet i redegørelsen. Derfor har jeg over for KL 

understreget, at det er vigtigt, at kommunerne – uanset 

overgangen til KSD-systemet – forvalter lovmedholde-

ligt. Borgere og virksomheder skal til enhver tid have de 

ydelser, som de har krav på til tiden. Overgangen til det 

nye system har været længe undervejs. Jeg har derfor 

også bedt KL og KOMBIT om at vende tilbage med en 

forpligtende melding på, hvornår det nye KSD-system 

er fuldt implementeret og i stabil drift. Jeg kan desuden 

oplyse, at Beskæftigelsesministeriet ikke i perioden har 

modtaget henvendelser fra borgere eller virksomheder 

om manglende sygedagpenge/refusion,” skriver Niels 

Fenger. 

I godt to måneder har Folketingets Ombudsmand 

undersøgt forholdene omkring IT-systemet KSD, og nu er 

vurderingen endt med at han beder beskæftigelsesmini-

steren få styr på en række initiativer.

‹‹‹

KMD Svarer 
på KSD-kritik
Magasinet KITA har spurgt KMD med udgangspunkt i Ombudsmandens rede-
gørelse om, hvornår de forventer, at KSD er i stabil drift. 
KMD svarer:
”KSD er fuldt implementeret, men der er en række udviklingsønsker til 
løsningen, og dertil er der desværre fortsat en række fejl, som påvirker 
sagsbehandlerne. Hvor det er muligt, er der for de enkelte fejl beskrevet et 
konkret forslag til manuel behandling, en såkaldt workaround. Der er pt. 92 
fejl af denne type, hvoraf de 12 er kategoriserede som en alvorlig fejl (A eller 
B), mens de øvrige er vurderet til C eller D. I sagens natur er der stor fokus på 
de væsentlige fejl, som alle forventes løst i maj”.
“Det skal bemærkes at vi i forbindelse med fejlretningen, hvis dette er på-
krævet, sikrer at alle berørte sager genoprettes, så borgere og virksomheder 
bliver korrekt beregnet”.
“KSD beregner og udbetaler 200-225 mio. kr. om ugen til 20.000 beløbsmod-
tagere, og systemet har hver måned en kørsel til cirka 56.000 beløbsmodtage-
re på i alt 600-650 mio. kr. Sagsbehandlerne har naturligvis fortjent et bedre 
fungerende system end nu, men helt grundlæggende virker udbetalings-
motoren, og borgerne oplever kun i sjældne tilfælde fejl og mangler i deres 
udbetalinger”.
“Driftens stabilitet følges tæt af både KMD og KOMBIT i den nedsatte taskfor-
ce, og det er taskforcens vurdering, at løsningen på alle væsentlige parame-
tre vil være i stabil drift inden sommer”.

‹‹‹

Foto: Jasper Carlberg

Niels Fenger: ”Efter min gennemgang af kommunernes 
udtalelser og det øvrige materiale, som jeg har modtaget, 
har jeg imidlertid besluttet, at jeg ikke på det foreliggende 
grundlag vil gennemføre en generel undersøgelse i for-
hold til KSD. Ved min beslutning har jeg lagt vægt på bl.a. 
følgende:  Ifølge de oplysninger, som jeg har modtaget 
fra kommunerne – med bidrag fra KOMBIT – fungerer den 
grundlæggende funktionalitet i KSD-løsningen, herunder 
korrekt og rettidig beregning og udbetaling af sygedag-
penge og refusion, overordnet tilfredsstillende. Der ses 
således – trods kendte fejl i enkeltsager – ikke at være 
oplysninger om systematiske fejl vedrørende lovmed-
holdelighed. Efter det oplyste er der etableret kontrol 
og support med henblik på at opfange og få udbedret 
konkrete fejl eller mangler, som alligevel har vist sig efter 
idriftsættelsen af systemet. Arbejdet hermed foregår 
efter en konkret prioritering, hvor kritiske fejl, herunder 
mulige fejl vedrørende lovmedholdelighed, opprioriteres.
Niels Fenger understreger. at han fortsat vil følge udvik-
lingen i sagen.
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ITK-chef Bo Fristed, Aarhus Kommune om OS2/IOT beskedfordeler:

”Over halvdelen af landets 
kommuner er på inden 
udgangen af 2021”
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OS2-fællesskabet har med Aarhus Kommune som primus motor udviklet en IOT-beskedfordeler, 
der kan bruges til at ”standardisere” de data, som skal sendes og modtages mellem de forskellige 
leverandørers sensorer. Chef for ITK i Aarhus Kommune, Bo Fristed, vurderer, at mere end halvde-
len af landets kommuner, vil tage OS2/IOT-beskedfordeleren i anvendelse inden udgangen af 2021. 

OS2-fællesskabet har med Aarhus Kommune som primus motor 

udviklet en IOT-beskedfordeler, der kan bruges til at ”standardi-

sere” de data, som skal sendes og modtages mellem de forskel-

lige leverandørers sensorer. Chef for ITK i Aarhus Kommune, Bo 

Fristed, vurderer, at mere end halvdelen af landets kommuner, 

vil tage OS2/IOT-beskedfordeleren i anvendelse inden udgangen 

af 2021. 

Når ITK-chef i Aarhus Kommune Bo Fristed vurderer, at over 

halvdelen af landets kommuner vil tage OS2-fællesskabets 

IOT-beskedfordeler, inden udgangen af 2021, skyldes det også 

den kendsgerning, at ”beskedfordeleren er vokset op i vores 

egen baghave”.

”Det er ikke en platform, som nogen ovenover os har defineret 

og købt af en ekstern leverandør. Det er en meget væsentlig 

komponent i vores digitale infrastruktur for at transmittere og 

administrere data. Vi har set det før, når noget opstår på den 

måde ud fra et behov, vi har, og når der fastholdes en god 

involvering af dem, der bruger den, og det gør vi i OS2-fælles-

skabet, så er det ikke særlig svært at få kommunerne til at være 

med ombord,” siger Bo Fristed.

Baggrund 
Det var i 2018 Aarhus Kommune indså, at de installerede senso-

rer  – både dem indendørs og udendørs i byrummet sendte 

data afsted i forskellige formater. Data var ikke standardiserede, 

da leverandørerne af sensorer brugte egne standarder. Det gav 

Aarhus Kommune en kompleksitet i netværkene, da de mange 

forskellige formater af data, skulle samles op på et tilsvarende 

antal servere. 

Det var herfra ideen til ”beskedfordeleren” opstod. Så data 

uanset sensor kan transmitteres på samme måde og opsamles 

på samme server, hvilket øger kommunens udnyttelse af de 

opsamlede data.  

”Vi brugte en del tid på at få projektet finansieret. Men vi opnå-

ede støtte fra Erhvervsstyrelsen på 3,3 mio. kr. og vi fik samlet 

udviklingsmidler fra en række kommuner i Region Hovedstaden, 

hvor vi fik penge til projektledelse og projekt drift. De kunne 

også godt se ideen i ikke at gøre det hver for sig. Så der er stor 

opbakning fra kommuner og regioner, fordi det løser et stort 

administrativt problem med dataopsamling fra sensorer. Lige 

om lidt har mange kommuner installeret tusindvis af sensorer. 

Derfor er jeg også ret optimistisk med udbredelsen af besked-

fordeleren,” siger Bo Fristed.

I det seneste Magasin beskrev vi GovTech projektet, der består 

af 16 øst- og midtjyske kommuner og Region Midtjylland. Her 

finder Bo Fristed det naturligt at bruge beskedfordeleren, fordi 

det vil standardisere dataopsamling og datadeling på tværs af 

kommuner. 

Bo Fristed: ”Hvis sensorer måler vandkvaliteten i Gudenåen, der 

løber gennem syv forskellige kommuner, vil det være en fordel 

for de syv kommuner at kunne dele data mellem sig. Det giver 

mulighed for at dele viden samtidig med at det reducerer udgif-

terne for den enkelte kommune,” siger Bo Fristed.   

Der er også oprettet et fællesskab for dynamiske bydata med 

15 hovedstadskommuner og Region Hovedstaden og DTU 

Compute. De er også med OS2/IOT beskedfordeler.

OS2
Jonas Malte Iversen sidder i Aarhus Kommune og har ansvaret 

for vedligeholdelse af den nye platform, mens det er KMD, der 

har ansvaret for driften. Han kalder den nye infrastruktur for en 

datamotorvej.
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”I OS2 har vi arbejdet på en løsning der giver god mening at have med som et fast 

omdrejningspunkt i forhold til Device management. Vi kan etablere infrastrukturen 

med  OS2/IOT som komponent.  OS2/IOT er vores løsning på ovenstående problem-

stillinger.  Vi har som offentlig organisation brugt meget tid på at organisere måden 

at håndtere grunddata på. Det vi er interesseret i, er ikke at få alt for mange måder 

at skulle håndtere data, der bliver transporteret via it-løsninger,” siger Jonas Malte 

Iversen. 

”Den nye infrastrukturkomponent minder lidt om, hvis du kan forestille dig, at du 

bor i et hus, hvor alle stikkontakterne er forskellige. Det vil sige, hvis du får en ny 

lampe, skal du finde en stikkontakt, der passer til den. Og hvis du ikke finder én, 

skal du sætte et andet stik på lampen eller skifte stikkontakten. Tænk på, hvor irri-

terende det vil være at bo i et sådant hus. Den nye beskedfordeler er en ”stikkon-

takt”, der passer til alle datatransmissioner,” siger Jonas Malte Iversen.  

Bo Fristed understreger, at den nye infrastrukturkomponent ikke er tænkt som 

”kommunal it”. Det er OS2 fællesskabet der vedligeholder platformen, mens drif-

ten kan man købe sig til. Der forventes at være fire forskellige leverandører. 

‹‹‹

  

 
  

 

Fællesskabet 
for dynamiske 
bydata:
n Albertslund
n Ballerup
n Egedal
n Fredensborg
n Frederiksberg
n Gladsaxe
n Guldborgsund
n Hillerød
n Hvidovre
n Høje-Taastrup
n Ishøj
n Kalundborg
n Roskilde
n Rødovre
n Tårnby
n Vallensbæk
n Region Hovedstaden
n DTU Compute

 Hvis sensorer måler vandkvaliteten 
 i Gudenåen, der løber gennem syv forskellige 
kommuner, vil det være en fordel for de syv kommuner 
at kunne dele data mellem sig. Det giver mulighed for at 
dele viden samtidig med at det reducerer udgifterne 
for den enkelte kommune
Bo Fristed

”
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KOMBIT har etableret ”Infrastrukturens
onboardingprogram”, der skal hjælpe 
leverandører og kommuner med at få 
systemerne koblet til den fælleskommu-
nale infrastruktur. Chefkonsulent Jan 
Kjellerup, KOMBIT, siger, at der er om-
kring 70 systemer, hvor leverandørernes 
implementeringer i dag er mangelfulde, 
når det gælder integrationer til den 
fælleskommunale infrastruktur, og det 
er først og fremmest her, onboarding-
programmet sætter ind. 

KOMBIT etablerer program,  
der hjælper kommuner med 
at få data over på 
infrastrukturen

KOMBIT styrker sin indsats for at støtte leverandører og kommuner 

med at få systemer koblet til den fælleskommunale infrastruktur. 

Jan Kjellerup: ”Der er i størrelsesordenen omkring 70 navngivne 

systemer på SKI 02.19, hvor du finder rigtig mange af de løsninger, 

hvor services fra leverandørerne ikke er integreret over mod den 

fælleskommunale infrastruktur. Det er systemer fra alle forvaltnings-

områder, hvor leverandørerne ikke i tilstrækkelig grad har opfyldt 

integrationskrav.” 

Det er en sag, der har været undervejs i et stykke tid, i takt med at 

kommunerne har investeret i den fælleskommunale infrastruktur som 

led i Monopolbruddet. Med den seneste 02.19-aftale flyttede mange 

kommuners køb af services op i skyen. Det er her leverandørernes 

manglende integrationer får betydning, da kommunerne ikke får nok 

ud af deres investeringer i den fælleskommunale infrastruktur, fordi 

der løber for få data igennem.   

”SKI kan selvfølgelig følge op kontraktmæssigt over for leverandø-

rerne. Men kommunerne er ikke nødvendigvis interesseret i, at SKI 

gør det. Vi ser en vis tilbageholdenhed, da kommunerne ikke er 

interesseret i at køre en konflikt mod en leverandør, de arbejder tæt 
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sammen med. På den anden side ønsker kommunerne, at der 

bliver fulgt op på de manglende integrationer, da de har krav 

på det. Det er bare svært at gøre for den enkelte kommune. 

Derfor har kommunerne bedt KOMBIT om at træde et skridt 

tættere på for at tilvejebringe bedre betingelser for, at kom-

muner og leverandører kan nå hinanden i den her bestræbel-

se på at få de manglende integrationer gennemført over mod 

den fælleskommunale infrastruktur”. 

KOMBIT går aktivt ind i at skabe den dialog mellem kommu-

ner og leverandører.

Jan Kjellerup: ”Det er vigtigt at sige, at det ikke kommer til 

at ske, hvis ikke kommunerne spiller aktivt med. KOMBIT kan 

ikke tvinge leverandør og kommune til at indgå et samarbejde 

om integration. Det kræver, at kommunen som kontrakt-

holder vil stille krav om integration til leverandøren. KOMBIT 

lover så til gengæld at støtte kommunen i dette, og vi har 

afsat ressourcer til at gøre det med ved at have etableret 

Infrastrukturens onboardingsprogram”. 

Ikke kun 02.19
Onboardingprogrammet handler ikke kun om cloudservices 

fra 02.19. Det handler også om ERP-systemer, ESDH-systemer 

og øvrige fagsystemer, som kommunerne har købt gennem 

egne udbud. Mange af de systemer har indlejret selvstændige 

funktioner som print, opslag af CPR-numre, starte en sag i 

social- eller sundhedsområdet osv., hvor den fælleskommu-

nale infrastruktur har komponenter, der understøtter disse 

forretningsbehov. 

KOMBIT har jo netop etableret den fælleskommunale infra-

struktur for, at de services – print, CPR-opslag-, sagsbehand-

ling – kan køre gennem infrastrukturen som en webservice 

i stedet for en funktion i hvert enkelt fagsystem. Men hvis 

leverandørerne ikke integrerer med infrastrukturen, så får 

kommunerne heller ikke den nødvendige volumen ud af at 

have investeret i den fælleskommunale infrastruktur.    

”Kommunerne har investeret i den fælleskommunale infra-

struktur for at opnå fælles adgang for kommunerne til at 

bruge de webservices, f.eks. CPR-opslag, beskedfordeling, 

organisation og klassifikation mv., via den fælleskommunale 

infrastruktur. Investeringen er foretaget, og nu er der så at 

sige fri bar. Så der er god logik i at udnytte infrastrukturen 

bedre. Det skal ske ved, at leverandørerne opfylder deres inte-

grationer, så kommunerne kan få mere ud af deres investerin-

ger i den fælleskommunale infrastruktur,” siger Jan Kjellerup.    

KOMBIT understreger, at integrationerne ikke kun handler om 

teknologi. Det handler også om organisation, økonomi og 

forretning. Jan Kjellerup fortæller, at det egentlige integrati-

onsarbejde, hvor kommunerne forstår det forretningsmæssige 

potentiale i at udnytte infrastrukturen, kan bruges som en 

strategisk del af digitaliseringen. Infrastrukturens onboarding-

program vil, sammen med kommunerne, over det det næste 

års tid søge og dyrke de potentialer. 

”Det er vigtigt, at kommunerne går aktivt ind som medspiller 

i dette område. Det er præmissen for at det kommer til at ske. 

It-cheferne skal drive dette hensyn internt i kommunerne,” 

slutter Jan Kjellerup. 

‹‹‹

 Der er i størrelsesordenen omkring 70 navngivne  
 systemer på SKI 02.19, hvor du finder rigtig mange af 
de løsninger, hvor services fra leverandørerne ikke er inte-
greret over mod den fælleskommunale infrastruktur. Det er 
systemer fra alle forvaltningsområder, hvor leverandørerne 
ikke i tilstrækkelig grad har opfyldt integrationskrav.
Chefkonsulent Jan Kjellerup, KOMBIT

”

Chefkonsulent Jan Kjellerup, KOMBIT
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Regeringen har ønsket at stille frekvenser i 3,5 GHz-frekvensbåndet til rådighed for virksom-
heder og offentlige institutioner, der ønsker at etablere ”private” 5G-net i løbet af de næste 
par år. TT-Netværket har i auktionen vundet 60 MHz i 3,5 GHz-frekvensbåndet. 

5G auktion til ”private 
net” vundet af TT-netværket 

TT-netværket har nu en udlejningsforpligtelse. Udlejningsforpligtelsen 

giver andre aktører end mobilselskaberne, som virksomheder, offentlige 

institutioner og universiteter, ret til at leje frekvenser af TT-Netværket til 

brug for etableringen af private 5G-net. Udlejningsforpligtelsen gælder i 

de første fire år af tilladelsesperioden.

En virksomhed eller en offentlig institution eller kommune skal inden for 

denne periode have rettet henvendelse til TT-Netværket og tilkendegivet 

interesse for at leje frekvenser til etablering af et privat net. Den pågæl-

dende virksomhed eller offentlige institution har dog mulighed for at leje 

frekvenserne i hele tilladelsesperioden, dvs. frem til 2041. 

Kontorchef Maria Schmidt Jensen, center for Tele, Energistyrelsen: ”Det 

har været en hård nød at knække for at finde frem til en løsning, da det er 

vanskeligt for os at forudsige, hvor stort behovet vil være for ”private 5G 

net”, blandt private virksomheder og offentlige kunder. Vores undersø-

gelser af markedet viser, at virksomhederne er interesserede i at bruge 

5G frekvenser fremover, men også at de ikke har konkrete projekter i 

støbeskeen. Derfor er vi landet på den model, at vi foreløbigt for en firårig 

periode lader en operatør have forpligtelsen til at leje 3,5 GHz frekvenser 

ud til virksomheders 5G net”.

”Det har været en svær balancegang. 3,5 GHz frekvenserne er vigtige for 

virksomhederne, men de er også vigtige for mobilselskabernes almindelige 

udrulning af de offentlige 5G net. Da der er usikkerhed om behovet for 

”private 5G net” blandt virksomheder, har vi givet den vindende mo-

biloperatør en forpligtelse til at leje 5G frekvenser ud, hvis en virksomhed 

eller en kommune vil etablere et ”privat 5G net” på 3,5 GHz frekvenserne. 

Mobilselskabet kan ikke sige nej. De skal leje frekvensen ud til virksomhe-

den på vilkår, som Energistyrelsen har fastlagt i lejekontrakten. Dermed 

undgår virksomhederne eller kommunale kunder at skulle forhandle 

vilkårene med mobilselskabet,” siger Maria Schmidt Jensen.   

TEMA ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam

DEN  DIGITALE  INFRASTRUKTUR
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18 måneder undervejs 
At det har været en hård nød at knække vidner den 

forudgående debat om. 18 måneder har det været 

diskuteret, hvorvidt virksomhederne skulle kunne leje 

frekvenser direkte. Nu er afgørelsen truffet. Det en-

delige resultat er, at en teleoperatør kommer ind som 

”grossist” og lejer frekvenser ud til ”private 5G net”. 

Maria Schmidt Jensen siger, at Sverige og Tyskland 

bruger de samme 3,5 GHz frekvenser på 5G båndet til 

”private net” som Danmark.  

”Vi har fundet en balance mellem at kunne leje 

frekvenser ud via mobilselskabet til virksomhederne, 

samtidig med at mobilselskaberne kan rulle offentlige 

5G net ud i områder, hvor der ikke er mange ”private 

net”. Vi har skelet til effektiviteten af frekvensudnyttel-

sen. Det vil være forbundet med en risiko at reservere 

frekvenser til private virksomheder, som måske vil ende 

med ikke at blive brugt. Nu er det muligt for mobilsel-

skabet at bruge ikke udlejede frekvenser til den almin-

delige 5G udrulning,” siger Maria Schmidt Jensen.

Det er den mest effektive anvendelse af frekvenserne.

‹‹‹

PDC tilbyder

VagtPlan

• 4 ud af 5 Regioner

• 85% af danske hospitaler

• 28 Kommuner
med dokumenteret integration til KMD/SD Løn

Besøg
www.pdc.com

Danmarks mest udbredte vagtplansystem i  

5G5G mulighederne
5G NR (New Radio) kan, ligesom 4G LTE, opsættes i ”private net” til styring af ro-
botter, droner og andet godt. Det kan være en industrivirksomhed, der vil styre 
en hel masse kabelfrie robotter. De har brug for den større pålidelighed, som 5G 
kan give og den tidstro produktion. 
Det kunne også være et beredskab, som skal slukke en ildebrand og har brug for 
den gode dækning til at styre droner og robotter for at komme tæt på skades-
stedet. Eller hvis et udrykningskøretøj skal hurtigt gennem en by med motorcy-
keleskorte og 4G dækningen ikke er tilstrækkelig stabil for at sikre kommuni-
kation mellem politibetjenten på motorcyklen og chaufføren i ambulancen eller 
med lægen på hospitalet. Der er masser af muligheder. 
”Private 5G net” kaldes også for Industrial Internet of Things (IIOT) eller Industry 
4.0. Det dækker over den stigende industrialisering og automatering, der vil ske 
af fremstillingsprocesser.
Ved hjælp af 5G-teknologien kommer også begrebet ”slicing”. Her kan te-
leselskaberne skabe virtuelle og uafhængige netværk med en og samme 
fysiske infrastruktur. En ’slice’ til en fabrik er fx en skive 5G for at optimere høj 
pålidelighed og lav responstid, mens det ikke er nødvendigt med en voldsomt 
høj hastighed. Eller omvendt er ’slicen’ optimeret med ekstra høj sikkerhed. Det 
private 5G-netværks egenskaber kan tilpasses lige efter de funktioner, som en 
virksomhed efterspørger.
På 5G auktionen har der været fem forskellige frekvenser. Teleselskaberne har 
for 1500 MHz-, 2100 MHz-, 2300 MHz-, 3,5 GHz- og 26 GHz auktionen betalt godt 
2 mia. kr. 
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TDC godt tilfreds med 
udfaldet af 5G auktionen

”Med de nye frekvenser kan vi på den korte bane skrue 

endnu mere op for kapaciteten og hastigheden i vores lands-

dækkende 5G-netværk parallelt med, at vi fortsat udvikler 

og optimerer 4G-netværket i hele landet. Samtidig har vi nu 

et fundament, der gør, at vi over de næste 20 år fortsat kan 

styrke vores mobilnet i hele landet til gavn for den nationale 

digitale infrastruktur. Så vi er meget tilfredse med udfaldet af 

auktionen. Samtidig er der en fordeling af frekvenser mellem 

de medvirkende mobilselskaber, der understøtter konkur-

rencen i markedet, hvilket vi anser for positivt”, siger CEO 

Andreas Pfisterer, TDC NET.

Auktionen som afsluttede den 22. april har varet over en 

måned og omfattede fem forskellige frekvensbånd. De tre 

tilbudsgivere 3, TDC Net og TT-netværket (Telia/Telenor) inve-

sterede tilsammen over 2 mia. kr. 

TDC købte ind for henholdsvis 800 mio. kr. TT-netværket 740 

mio. kr. og 3 for 540 mio. kr. 

Ifølge TDC NET vil udfaldet af auktionen forbedre mobilnettet 

i områder, hvor der i dag er mobilhuller. Selskabet har således 

påtaget sig en dækningsforpligtelse i 40 udvalgte områder, 

hvor man i løbet af de kommende år vil etablere en bedre 

mobiloplevelse til gavn for lokalområdet. Det gælder blandt 

andet for dele af Skarø, Sejerø og Langeland.

Resultatet forventes samtidig at sætte yderligere skub i udvik-

lingen af 5G i Danmark. Med TDC NET’s nye mobilfrekvenser 

er fundamentet nu på plads, og mobilbrugere vil kunne se 

frem til hastigheder på niveau med højhastighedsinternet i en 

langt større del af landet, herunder også i yderområderne.

For det private og offentlige Danmark er der også for alvor 

åbnet op for at kunne realisere potentialet af teknologier 

såsom kunstig intelligens, mobile robotter og virtual reality, 

der kan bidrage til at optimere arbejdsprocesser, services og 

løsninger til kunder.

”I december færdiggjorde vi udrulningen af det første lands-

dækkende 5G-netværk. Det var i sig selv et vigtigt skridt på 

vejen til at fremtidssikre Danmarks digitale infrastruktur. Med 

de nye frekvenser er vi klar til at tage næste skridt og øge 

kapaciteten og hastigheden yderligere, så hele landet hurti-

gere og i endnu højere grad kan få glæde af 5G-teknologiens 

mange spændende muligheder”, afslutter Andreas Pfisterer.

‹‹‹

CEO Andreas Pfisterer, TDC NET.

TEMA ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam

DEN  DIGITALE  INFRASTRUKTUR

Hos TDC NET er der tilfredshed med udfaldet af auktionen. Samlet set har virksomheden i 
denne auktion investeret 795 mio. kroner i nye mobilfrekvenser, der nu vil blive brugt til at 
etablere et endnu stærkere mobilnet med øget kapacitet og hastighed til 5G samt fortsat 
optimering af 4G-netværket.
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Digitaliseringsmessen vender stærkt tilbage –  og bliver igen i år et 
centralt mødepunkt for den offentlige digitalisering.
 
På messen kan du bl.a. møde leverandører af de teknologier, som 
Teknologiradaren 21 fremhæver, og du får rig mulighed for inspi
ration og dialog om, hvordan teknologierne kan bidrage til at løse 
de kommunale opgaver og udvikle kernevelfærden og mødet med 
borgerne. Messen byder i år på 5 scener der dagen igennem er 
klar med inspirerende indlæg. Og igen har vi vores område for 
Kommunale Showcases hvor kommuner viser deres løsninger frem.
 
Afviklingen af Digitaliseringsmessen kommer naturligvis til at ske i 
fuld overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes regler og 
retningslinjer.

Læs mere og tilmeld dig på www.digitaliseringsmessen.dk
 
Vi glæder os til at byde jer velkommen! 

Arrangeres af:

 

Kommunale IT- og 
Digitaliseringsansvarlige

KOM UD OG MØD 
NETVÆRKET 
– OG KOM HJEM 
FULD AF INSPIRATION 
OG NY VIDEN.

Torsdag den 30. september
Odense Congres Center

Deltagerpris kr. 975 
ex. moms inkl. fuld 
messeforplejning.
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Kontakt
Arne Sahlberg
Chefkonsulent

T - 22 59 25 07
E - asa@ski.dk

Leon Johansen
It-forretningsudvikler

T - 40 60 70 50
E - lkj@ski.dk

Lars Grelck
Chefkonsulent

T - 23 43 55 75
E - lgr@ski.dk

Allan Schiellerup Bager
Chefkonsulent

T - 21 27 08 27
E - asb@ski.dk

SKI’s it-aftaler understøtter den fælleskommunale infrastruktur, 
så du kan styrke din kommunes digitale fundament og sikre de 
bedste vilkår for fremtidens kommune.

      Vil du høre mere, så kontakt os. 

KOMMUNERNE SPILLER EN AFGØRENDE 
ROLLE I DEN OFFENTLIGE DIGITALISERING
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