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Leder du efter en gennemskuelig 
ITSM-løsning?

Cleverchoice.com
+45 2210 2040

Vælg Clever Choice for at få en leverandør, der kender kommunernes arbejdsgange og 
udfordringer og er klar til at holde jer ved hånden hele vejen gennem skiftet. Vi har +7 års 
erfaring med ITSM-løsninger og sørger for en tryg transition, hvor I har vores opmærksom-
hed hele vejen. Vi deler gerne ud af  vores viden - giv os et uforpligtende kald i dag.

Øjenhøjde Integritet Fremdrift

ITIL-tilpassede processer

Brugervenligt design

”Plug and play” funktionerHurtig opsætning

Håndter fejl og ændrings-
ønsker forskelligt 

Dansk sprogpakke - både 
for slutbruger og agent

Mobil-app så du kan tage 
ITSM med på farten 

”Drag and drop” 
brugergrænseflade 100% cloudløsning

Hos Clever Choice forstår vi hverdagen for IT-afdelingen i 
en kommune og den medfølgende kompleksitet. 

Med +7 års erfaring som leverandør til kommuner har vi en 
god forståelse for de behov og udfordringer, I oplever. 

Derfor har vi introduceret Freshservice, til jer der søger en 
enkel og intuitiv ITSM-løsning. Med Freshservice får I:
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Af formand Henrik Brix ‹ KITA

Samarbejde og 
fælleskommunale 
løsninger er den nye trend
Jeg har tidligere på denne plads gjort mig til talsmand for mere samarbejde og fællesskab blandt 
kommunerne som et svar på de udfordringer, der er indenfor offentlig digitalisering. Denne gang be-
høver jeg ikke længere at gøre opmærksom på det. Nu sker det så mange steder på så mange områ-
der, at det er rimeligt at kalde det for den nye trend.

Magasinet KITA er fuld af historier om samarbejder og fælleskom-

munale løsninger. Lad mig starte med at nævne Det Fælleskom-

munale Databehandlersekretariat, DBS. 61 kommuner er med i 

den nystartede forening, som på kommunernes vegne skal tage 

sig af de 370 databehandleraftaler, som bruges af mindst 20 

kommuner. KL fortæller, hvor forbilledligt samarbejdet mellem KL 

og kommunerne har fungeret. I KITA kipper vi med flaget.

Næste initiativ – er et nyt fælleskommunalt værn mod cyber-

truslen på sundhedsområdet. Stat og regioner er i gang med et 

fælleskommunalt overvågnings- og analysecenter, der skal holde 

øje med hackerangreb og beskyttelse af personoplysninger. Men 

kommunerne skal også med. Dette initiativ er så nyt i kommuner-

ne, at KL efterlyser kommuner, som gerne vil deltage i projektet.

Og igen igen, ser vi Open Source løsninger brede sig som ringe i 

vandet. OS2MO, som er en fælleskommunal løsning, har fået sit 

internationale gennembrud i en stor global virksomhed, fortæller 

udvikleren Magenta. Det er ligegodt noget. At en kommunal 

løsning nu bruges  forretningsmæssigt i en privatejet koncern som 

kritisk infrastruktur. 

11 sjællandske kommuner i DIGIT har anskaffet fælles IdMløsning 

med OS2 Rollekatalog og Sofd Core. De har sparet penge på det.

Og regioner og kommuner, og universiteter i hovedstaden er sam-

men om “dynamiske data” – at finde digitale løsninger på grønne 

udfordringer i Gate21. 

Lige meget, hvor vi kigger hen, ruller det den vej.   

Monopolbruddet
Et andet godt eksempel på samarbejde og fællesskab er KOMBIT. 

Monopolbruddet er nu gennemført og afsluttet med en gen-

nemsnitlig økonomisk besparelse på 25 pct, fortæller KOMBIT i 

et brev til landets borgmestre. Det er helt som forventet og lovet. 

Hjemtagningen af ejerskabet for fælleskommunale løsninger og 

opbygningen af den Fælleskommunale Infrastruktur er også en 

væsentlig del af samarbejdet. 

Egedal Kommune fortæller om  lukningen af KMD Sag – hvor 

38.700 sager flyttes over i de fælleskommunale indexer. Det er 

det sidste monopolbrudssystem, som afslutter en epoke i kommu-

nen. Programlederen kalder det for en glædens dag. 

Med hensyn til MitID er der driftsforstyrrelser og nu også fire 

måneders udskydelse af deadline for et skifte fra NemID til MitID. 

I sidste uge blev 110.000 brugere flyttet fra NemID til MitID, 

og selv om der arbejdes på højtryk hos Digitaliseringsstyrelsen, 

bankerne og i kommunerne, når man ikke i mål til tiden. De fire 

måneder ekstra betyder at alle er på MitID den 31. oktober.

I Odense Kommune fortæller projektleder for NgDP, at han op-

søger samarbejdspartnere blandt kommuner for at på leverandø-

rerne af systemer overbevist om at interface deres systemer til de 

fællesoffentlige snitflader på Serviceplatformen. 

Så samarbejde, samarbejde og mere samarbejde. Det er den nye 

trend.    

Nu er den ventede nationale digitaliseringsstrategi kommet: 

”Danmarks digitaliseringsstrategi - Sammen om den digitale 

udvikling”. Der mange gode visioner og tanker. Det bliver meget 

spændende at se den stærkt ventede Fællesoffentlige Digitalise-

ringsstrategi (FODS) som jeg forventer ingen længe. Og helt klart 

inden økonomiaftalen for kommunerne i 2023 er på plads i første 

halvdel af juni.

‹‹‹
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Læs mere på kmd.dk/data

Ønsker I at arbejde  med 
datadrevede services?

Sammen kan vi kombinere, analysere og forædle datasæt, der skaber en vift e af organisatoriske og 
økonomiske fordele: Værdifulde ledelsesindsigter, intelligente ressourceoptimeringer og et springbræt 
til nye måder at arbejde på. Lad os sammen sætte standarden for datadrevede off entlige services. Til 
gavn for jeres medarebjdere og alle de borgere, I hjælper hver eneste dag. 

Kontakt:
Anette Holck
act@kmd.dk
+45 5191 5115
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DIGITALISERING  ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam

61 kommuner bakker op 
om nyt sekretariat for 
databehandleraftaler
Oprettelsen af Det Fælleskommunale Databehandlersekreatariat med adresse i Viborg Kommune har på nu-
værende tidspunkt opbakning fra 61 kommuner. En af stifterne It- og digitaliseringschef Erik Sørensen, Viborg 
Kommune, er udpeget som bestyrelsesformand i foreningen bag sekretariatet. Han fortæller, at det har taget 
halvandet år at få Databehandlersekretariatet på plads i et partnerskab med KL.

EU´s Databeskyttelsesforordning med GDPR-reglerne har skærpet kravene til 

kommunernes behandling og kontrol af personoplysninger. Kommunerne skal som 

dataansvarlige kunne dokumentere, at de kontrollerer de leverandører, som leverer 

it-systemer til kommunerne og om de opfylder GDPR-reglerne i behandlingen af 

borgernes data. Der er både tale om beskrivelser af it-systemer og databehandler-

aftaler, risikovurderinger. Det er den samlede mængde af det arbejde, der bliver 

lagt ind i Databehandlersekretariatet.   

Sekretariatet skal tage udgangspunkt i de systemer, som mindst 20 kommuner 

bruger.

“Der ligger 370 databehandleraftaler i den pulje. Det er oceaner af timer, der bliver 

sparet i kommunerne ved, at sekretariatet gør det,” siger Erik Sørensen.

Erik Sørensen understreger, at kommunerne ikke kan fralægge sig dataansvaret ved 

at melde sig ind i foreningen. Men databehandlersekretariatet kan spare mange 

timer i hver kommune ved at løfte opgaven.   

Viborgs it-chef er positivt overrasket over, at så mange kommuner er med fra start. 

Selv de store kommuner som København, Aarhus, Odense og Aalborg, hvor man 

kunne tænke, at der var kompetencer og ressourcer til opgaven, ser en fordel i at 

gå med i et fællesskab.

Kommunerne skal underskrive databehandleraftaler for hvert eneste system og 

hver eneste leverandør og kontrollere om leverandørerne behandler data efter 

GDPR-reglerne. En opgave, der har trukket tænder ud i hver eneste kommune. 

“Formålet med etableringen af Databehandlersekretariatet er, at vi fremover vil 

gøre arbejdet i fællesskab i stedet for at gøre det hver for sig. Vi skal som data-

ansvarlige kigge ned i den enkelte databehandleraftale og i revisionens bemærk-

ninger. Du bliver som dataansvarlig nødt til at være nede i databehandlingen i de 

systemer vi bruger. Du skal ligeledes være opmærksom på  underdatabehandlere 

på listen. Når vi så får listerne, er der nogle af dataoverførslerne, der er landet i 

tredjelande uden for EU,” siger Erik Sørensen.

I dag er det meget sjældent, at der kun er én leverandør til ét system. Der er i 

reglen en hovedleverandør, som så outsourcer dele af udvikling og drift til andre 

leverandører. De kaldes for “underdatabehandlere”. Her skal it-cheferne sikre sig, 

at hovedleverandøren, der har ansvaret for databehandleraftaler med underleve-

randørerne, også påtager sig det ansvar. Det er med andre ord en lang kæde af 

databehandleraftaler afhængigt af, hvor små eller store it-systemerne er.   

Starten 
Selvom det har taget halvandet år at etablere sekretariatet med 43 kommuner, 

som var med fra start, er der også et forløb som går forud for det. Efter indførslen 

af GDPR-forordningen den 25. maj 2018, gennemførte Datatilsynet en kontrol af 

fire jyske kommuners omgang med databehandleraftaler i oktober 2018. Altså blot 

fem måneder efter igangsætningen af GDPR.  

- fortsættes på side 8  ››› 
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De fire jyske kommuner bliver pillet ud, da Datatilsynet laver et tjek på, hvordan de 

fire kommuner kontrollererer og tager ansvar for databehandleraftaler. I november 

2018 er Datatilsynet færdig med sit arbejde. I januar 2019 truer Datatilsynet it-che-

ferne med bøder og fængsel - “og hele svineriet” som Erik Sørensen siger. 

“I løbet af foråret 2019 sætter vi enorme kræfter ind på at få registreret databe-

handler- og underdatabehandleraftalerne. Vi var igang med arbejdet, da vi bliver 

trukket ud til kontrol af Datatilslynet. Men vi havde håbet på, at vi havde fået mere 

tid til at gøre vores arbejde færdigt. Men vi får registreret alle databehandlerne, og 

vi får lavet kontroller af dem og lagt det ind i vores informationssikkerhedssystem 

og dokumenterer, at alt er som det skal være over for Datatilsynet,” siger Erik 

Sørensen.

Det ender med, at i august 2019, fik de fire kommuner en stor rød næse af 

Datatilsynet og fik at vide, at det stadig ikke var godt nok. De fik “alvorlig kritik” af 

Datatilsynet. Men de slap for bøder og fængsel. 

Og ikke nok med at kommunerne tager ansvar for databehandleraftalerne. De 

skal også gennemgå omfattende revisionserklæringer, som kommunerne skal læse 

igennem og kommentere.

“Efter at have fået alvorlig kritik af Datatilsynet, skal vi så lave dokumentation 

for, hvordan vi har tænkt os at undgå at havne i den samme situation igen. Det 

arbejdede vi på i hele 2019. 

Kommunaldirektøren og borgmesteren kommer på banen
Situationen, der opstod efter Datatilsynets kritik, fik både kommunaldirektøren 

og borgmesteren i Viborg til at starte en dialog med KL om, at det er langt ude, 

hvis hver enkelt kommune skal leve op til de strikse krav, som Datatilsynet rejser i 

forhold til databehandleraftaler. 

Kommunerne læser de samme regler, bruger i mange tilfælde de samme leveran-

dører og har derfor behov for de samme databehandleraftaler.

Erik Sørensen: “Det er spild af god tid, og hvis man ikke gør noget, ender det med, 

at 98 kommuner løser det hver for sig. Vi bruger resten af 2019 og det meste af 

2020 på, om vi kan få det løst i et fællesskab. I KL er de positive, og det ender 

med at vi laver en forening eller partnerskab, hvor de kommuner, der er villige til 

at bruge penge på det og byde ind med kompetencer og ressourcer, kommer med 

om bord. Det er den rigtige konstruktion, og jeg har store forventninger til, at vi 

kan løse denne opgave langt mere effektivt. Desuden bliver det kvantitativt og 

kvalitativt langt bedre, når det løses i fællesskab”.

Microsoft 
Næsten alle landets kommuner bruger Microsoft Office 365 pakker og Azure som 

infrastruktur i Skyen. Microsoft, som er et amerikansk firma, har deres eksterne 

revisorer, som laver uvildige revisionserklæringer om Microsofts systemer, om de 

lever op til EU´s GDPR-regler. Det er de kommunale it-chefers opgave at læse de 

revisionserklæringer igennem for at sikre sig, at Microsoft overholder GDPR-forord-

ningen. 

“Vi har lige været igennem revisionserklæringen på Microsoft og de afledte 

systemer. Det er tre revisionserklæringer på i alt 560 sider, vel at mærke på 

komplekst engelsk. Det bruger man omkring to dage på at læse og gennemgå. 

Alle kommuner bruger formentlig Microsoft og sidder hvert år og bruger tid på de 

revisionserklæringer”. 

Revisionserklæringerne bliver lagt ud på en hjemmeside den 30. september. Efter 

årsberetningen kommer så et “bridge letter”, som udkommer ved udgangen af 

året – og som dækker perioden i fjerde kvartal, hvis der skulle være fundet noget 

af betydning for databehandleraftalerne. Ifølge Erik Sørensen er det næsten en 

rebus at finde de relevante dokumenter.      

“Det er meningsløst, at alle 98 it-chefer bruger tid på at downloade de samme 

revisionserklæringer fra Microsoft. Det giver bedre mening at samle kræfterne og 

lade databehandlersekretariatet løse den opgave på vegne af kommunerne, siger 

Erik Sørensen.

Viborg Kommune lægger lokaler til sekretariatet, der ifølge Erik Sørensen er plan-

lagt til at have fem ansatte: En sekretariatschef, en halv administrativ medarbejder 

og tre jurister/it-sikkerhedskyndige.

‹‹‹

• Det nye sekretariat hedder 
Det Fælleskommunale Databehandlersekretariat (DBS).

• Bestyrelsen for foreningen består af otte medlemmer. It-og 
digitaliseringschef i Viborg Kommune, Erik Sørensen, er formand 
for bestyrelsen.

• Sekretariatet skal føre tilsyn med de databehandleraftaler, som 
foreningens medlemmer har indgået med leverandører og øvrige 
samarbejdspartnere.

• Sekretariatet kan også forhandle databehandleraftaler og lave 
risikovurderinger af de databehandlinger, som aftalerne omfatter.

Kontingent
Kategori 1 – 0-50.000 indbyggere                      90.000 kr.
Kategori 2 – 50.000-100.000 indbyggere       110.000 kr.
Kategori 3 – 100.000-200.000 indbyggere     125.000 kr.
Kategori 4 – over 200.000 indbyggere            150.000 kr.

FAKTA

 Kommunerne kan ikke fralægge sig dataansvaret ved at
 melde sig ind i foreningen. Men databehandlersekretaria-
tet kan spare mange timer i hver kommune ved at løfte opgaven.
Erik Sørensen, Viborg Kommune.   ”
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Få nem og hurtig adgang til  
analyser og benchmarking med 
FLIS DAP
FLIS DAP er kommunernes nye, direkte indgang til FLIS-data. Det 
kræver ingen særlige tekniske kompetencer eller it-værktøjer at ar-
bejde med FLIS DAP - blot adgang til Excel, Power BI, Targit eller 
lignende.

Læs mere på kombit.dk/flisdap
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DIGITALISERING  ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam

Databehandlersekretariatet
bygges op som en forening 
Det fælleskommunale Databehandlersekretariat (DBS) er bygget op som en selvstændig forening med egen 
bestyrelse og vedtægter, og som placeres fysisk i Viborg Kommune. Viborg der også var med i Partnerskabet 
for informationssikkerhed har tilbudt, at foreningen kan placeres dér. Fra starten opbygges sekretariatet 
med fem medarbejdere og DBS skal på vegne af de 61 medlemskommuner føre tilsyn og forhandling med 
databehandlerne – altså leverandørene. 
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Databehandlersekretariatet
bygges op som en forening 

Det har været noget af en rejse for de 43 kommuner i partnerskabet og KL før 

de nåede frem til, at DBS skulle bygges op som en forening. I dag kort efter 

den stiftende generalforsamling i marts 2022 har 61 kommuner tilmeldt sig 

foreningen. 

Hver medlemskommune har udpeget en kontaktperson, som er kommunens 

kontakt til DBS. Det er stadigvæk kommunen som myndighed, der er dataan-

svarlig og underskriver databehandleraftalerne. Men det er DBS, som udfører 

det praktiske arbejde med at føre tilsyn og forhandle med leverandørerne og 

strukturere arbejdet med databehandleraftalerne, så hver kommune ikke sidder 

og udfører det samme arbejde.  

“Det er DBS, der fører tilsyn med databehandlerne (leverandørerne red.), når 

minimum 20 medlemskommuner bruger det samme system. Den enkelte 

dataansvarlige (kommunen red.) har ansvaret for den endelige godkendelse af 

tilsynet på baggrund af DBS’ tilsynsrapport,” siger Programleder for cyber- og 

informationssikkerhed Beth Tranberg, KL.

Starten 
Det var en række kommuner, der i 2019 henvendte sig til KL, for at gøre 

opmærksom på den ret omfattende opgave kommunerne har med at leve op til 

GDPR med at føre tilsyn med databehandleraftaler. KL tog godt imod initiativet.  

Kommunerne gjorde opmærksom på, at der var så mange opgaver med GDPR 

og databeskyttelse, som kommunerne kunne samarbejde om, og dertil kom, at 

det var en rigtig svær opgave. “De spurgte så, om vi i KL ikke kunne prøve at 

kigge på, om vi kunne lave noget fælles inden for konkrete områder,” siger Beth 

Tranberg. 

Der blev afholdt en workshop, hvorefter KL inviterede kommunerne til at 

deltage i Partnerskab for informationssikkerhed indeholdende otte forskellige 

projekter, hvor 43 kommuner tilsluttede sig. 

Beth Tranberg: “Der var mange ønsker på listen, hvor kommunerne ønskede 

at samarbejde. Vi spurgte så kommunerne, hvis I skal prioritere, hvad ligger 

så højest på radaren? Det gjorde helt klart arbejdet med databehandleraftaler.  

Konklusionen er, at det er en meget kompleks opgave, det er en betydelig 

driftsopgave og det er sådan noget med, at det er de samme rutiner, der går 

igen og igen, og det kræver rigtig meget viden om databeskyttelse og GDPR for 

at løse det”. 

Det var nøglen, som låste døren op til DBS.

Invitation
“Vi inviterede herefter alle 98 kommuner til at deltage og fik tilsagn fra 61 

kommuner. Det glæder mig, at 11 ud af landets 12 største kommuner har meldt 

sig ind i foreningen. Det siger noget om, hvor kompleks og omfangsrig opgaven 

er. Samtidig kan opgaven løses mere effektivt, når selv de største kommuner har 

fordele af at løse opgaverne i et fællesskab.” 

Fællesskabet består jo i, at der ligger en aftalt videndeling og kompetenceudvik-

ling imellem sekretaritatet og de kommunale kontaktpersoner på området. Så 

der er tale om et løbende samarbejde.

Den retslige ramme for DBS er en forening. Foreningsmodellen er valgt, fordi det 

er en organiseringsform, som de fleste kommuner kender i forvejen, og som er 

fleksibel i forhold til medlemskreds og inddragelse af nye tiltag og initiativer. Det 

er Advokatfirmaet Horten som har skrevet vedtægterne.  

46 pct. højrisiko systemer 
Et udtræk fra KITOS (OS2 porteføljestyringssystem red.) i oktober 2021 viser 

en liste med 374 it-systemer, hvor mindst 20 kommuner anvender samme 

it-løsning. Følsomheden af indholdet i systemerne danner grundlag for, hvor højt 

arbejdet med de enkelte databehandleraftaler skal prioriteres. Udgangspunktet 

er opdeling af kommunernes databehandleraftaler efter risikoniveau. 

Fordelingen viser 172 it-løsninger med høj risiko – svarende til 46 pct.

41 pct. svarer til 153 it-løsninger med middel risiko og 13 pct. svarer 

til 49 it-løsninger med lav risiko 

Jo højere risiko, desto oftere skal der føres tilsyn og kontrol med databehandle-

ren. 

“Business Casen viser os, at hvis vi kunne bygge en databehandleraftale, som 

var udfyldt på forhånd og som vi kunne harmonisere i Datatilsynets standardska-

belon, så vil vi effektivisere arbejdet. Det er klart, hvis der er registreret oplys-

ninger om børn i it-systemet, så vil en databehandleraftale altid være i højrisiko, 

fordi der er tale om særligt følsomme oplysninger. Man laver så en omfattende 

risikovurdering, inden man kan indgå en aftale med en leverandør,” siger Beth 

Tranberg.

KL og kommunerne har haft et indledende møde med IT-Brancheforeningen, 

som repræsenterer leverandørerne, og de synes godt om ideen med DBS. “De 

ved også godt, at der vil blive stillet krav, men det ved alle efter EU-domstolens 

Schrems II dom i juli 2020.”     

Blandt leverandørerne er der nogle, som har flere hundrede forskellige databe-

handleraftaler med kommunerne.

“Så vores arbejde med at harmonisere databehandleraftaler, som opretholder 

standarder for databehandler og føre fælles tilsyn, vil også lette arbejdet for 

leverandørerne,” siger Beth Tranberg.

Herefter går det stærkt. I slutningen af 2021 indbydes alle 98 kommuner til at 

tilslutte sig foreningen med tilslutningsaftaler, vedtægter, beskrivelse af roller og 

ansvar samt beskrivelse af fordelingen af arbejdet mellem forening og kommu-

ner og de dataansvarlige i kommunerne. 

Alle 98 kommuner tilbydes at blive medlemmer. I skrivende stund er 61 kommu-

ner med.  

‹‹‹

 Vi inviterede herefter alle 98 kommuner til at deltage og fik 
 tilsagn fra 61 kommuner. Det glæder mig, at 11 ud af landets 12 
største kommuner har meldt sig ind i foreningen. Det siger noget om, hvor 
kompleks og omfangsrig opgaven er. Samtidig kan opgaven løses mere 
effektivt, når selv de største kommuner har fordele af at løse opgaverne i 
et fællesskab.
Beth Tranberg, KL

”

 

 Antal systemer Procent

Høj risiko 172 46

Mellem risiko 153 41

Lav risiko 49 13

I alt 374
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SIKKERHED  ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam

Væksten i sikkerhedsudfordringer mod offentlige myndigheder, 

herunder kommunerne, dækker over en væsentlig stigning i 

cybertrusler. Alle lande oplever dette, men Danmark, hvor det 

offentlige er langt mere digitaliseret end de fleste andre lande, 

giver en særlig anledning til at gardere sig mod dem.

Siden 2019 har stat, regioner og kommuner samarbejdet om 

cybersikkerhed på sundhedsområdet. Men kommunerne er 

ikke gearet til et 24/7 cyberberedskab på it-området. Derfor 

igangsætter KL nu et analysearbejde “Kommunalt værn mod 

cybertrusler på sundhedsområdet” i samarbejde med kommuner 

og KOMBIT for at få afdækket, hvordan kommunerne kan blive 

koblet til Decentral enhed for informationssikkerhed (DCIS) Sund 

fra 2023/2024. Det er en opgave, hvor alle kommuner skal kobles 

på.

“Vores analyse skal synliggøre behovet og konsekvenserne for 

kommunerne om tilslutning til det fællesoffentlige analysecenter 

for cybersikkerhed i DCIS Sund. Vi skal samarbejde med kommu-

nerne om at udarbejde en analyse om mulige løsningsmodeller 

for kommunernes deltagelse i det nationale værn mod cyberkri-

minalitet,” siger Pia Færch.

Bakker op
En af de kommuner, der bakker op om det nye initiativ er it- og 

digitaliseringschef Niels Pedersen, Esbjerg Kommune. “Vi bakker 

helt og fuldt op om, at den type arbejdsopgaver løses i fæl-

lesskab. Derfor vil vi også gerne deltage med kompetencer og 

ressourcer i det omfang vi kan,” siger han. 

I den seneste udgave af Magasinet KITA fra februar 2022, for-

fulgte Henning Mortensen, Rådet for Digital sikkerhed, at det var 

ejendommeligt, at kommunerne var skrevet ud af den nationale 

cyberstrategi, al den stund, at det er kommunerne, der har den 

digitale kontakt til borgerne. 

I særlig grad er sundhedsområdet fuld af personfølsomme oplys-

ninger og et område, hvor cybertruslen er stærkt stigende.

Pia Færch: “I kommunerne har vi ikke særlige it-organisationer til 

særlige fagområder. Vi har eksempelvis ikke et særligt it-netværk 

og en it-organisation til sundhedsområdet. Derfor er sektorbe-

skrivelsen i den nationale cyberstrategi ikke særligt velegnet for 

kommunerne. Nu tager vi initiativet til at skabe et fælleskommu-

nalt værn mod cybertruslerne på sundhedsområdet. Vi skal sikre 

forebyggelse og et beredskab, så truslerne kan afværges,” siger 

Pia Færch.

Centralt i projektet er, hvordan kommunerne kommer med i 

det landsdækkende analyse- og videnscenter, som skal drives i 

samarbejde med regioner og stat i sundhedssektoren. Regionerne 

er ved at koble sig på.          

“Vi deltager gerne i samarbejdet på sundhedsområdet. Men 

vores kritik af den nationale cyberstrategi skyldes, at vi ikke er 

organiseret i sektorer med særlige it-systemer og særlig infra-

struktur ligesom staten. Derfor ønsker vi ikke en række nye krav 

fra andre ministerier om cybersikkerhed,” siger Pia Færch.

Kontorchef Nanna Skovgaard, Sundheds- og ældreområdet, KL: 

“Det er vigtigt, at kommunerne prioriterer opgaven om cybersik-

kerhed på sundhedsområdet. Og det er vigtigt, at de generelle 

kompetencer hver kommune har på dette område, også bruges 

til at opprioritere opgaven i sundhedsområdet. Det er en meget 

vigtig dagsorden, og vi skal få kommunerne til at løfte det i 

fællesskab”.

‹‹‹

Kommunalt værn mod 
cyber-truslerne på 
sundhedsområdet
KL har taget stafetten i projektet “Kommunalt værn mod cybertruslerne”, som netop er skudt i gang. Kontor-
chef for borgerbetjening og digitalisering Pia Færch, KL, siger, at der vil blive gennemført en analyse på sund-
hedsområdet, som skal være med til at afdække, hvordan kommunerne kan tilslutte sig det fælles overvåg-
nings- og analysecenter mod udefrakommende cybertrusler . 



Offentlige organisationer står over for en stor udfordring med at skabe tillid online, og det 
er helt afgørende at tydeliggøre, hvordan man behandler og opbevarer personfølsomme 
data. Et højt GDPR compliance-niveau kræver, at man kan etablere et effektivt overblik 
over persondata, og at sikkerhedsprocedurer bliver indarbejdet som en del af de faste 
forretningsprocesser for at beskytte organisationens oplysninger og data.

PwC er en erfaren samarbejdspartner på tværs af den offentlige sektor
I PwC samarbejder vi med staten, regionerne og kommunerne om at sikre en velfungerende 
offentlig sektor, der løbende tilpasser sig samfundets behov og udvikler relevante services 
af høj kvalitet til gavn for borgerne. PwC leverer en bred pallette af konsulentydelser og ser-
vices inden for digitalisering, dataanalyse, cybersikkerhed, it-implementering, risikostyring og 
compliance. Vi har fokus på at designe rammerne for en fortsat udvikling af kerneopgaver og 
ydelser – det gælder både digital ledelse, håndteringen af it-udvikling og -drift og en effektiv 
anvendelse af digitale værktøjer. 

Læs mere på: pwc.dk/gdpr-kompetencer

Succes skaber vi sammen ...Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere om 
PwC’s GDPR Scanner:

GDPR Scanner – et digitalt  
kontrol værktøj til GDPR compliance

Få overblik over persondata med 
PwC’s GDPR Scanner
PwC’s GDPR Scanner monitorerer 
og scanner automatisk emails, 
filservere, systemer eller medarbej-
dernes PC’er for personfølsomme 
data. Et dashboard viser nemt 
og enkelt, hvilke dokumenter der 
kræves handling på for at efterle-
ve compliance. Scanneren giver 

et samlet overblik over, hvor i din 
organisation der opbevares person-
oplysninger, og hvilken kategori af 
personoplysninger der opbevares 
og behandles. Ved hele tiden at 
fastholde fokus på sikker behand-
ling af personoplysninger bevares 
et centralt overblik over persondata 
på tværs af systemer, e-mails og 
medarbejdernes PC’er.

Fordele ved GDPR Scanner:
• Overblik over personoplysninger
• Sletning af personoplysninger
• Undgå afvigelser fra databeskyt-

telsespolitik og -processer
• Undgå sanktioner ved manglende 

compliance
• Sikre registreredes rettigheder på 

tværs af datakilder
• Integration til Microsoft Office 365
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Er vi ved at skabe et black box-samfund, hvor stadig flere dan-

skere vælger af stå af digitaliseringstoget og derfor ikke læn-

gere kommunikerer aktivt med stat, region og kommuner?

Det frygter stadig flere eksperter. Undersøgelser – bl.a. 

foretaget af revisions-virksomheden Ernst & Young – viser, 

at mellem 17 og 22 pct. af danskerne har udfordringer med 

at kommunikere digitalt med det offentlige. I praksis er der 

desuden et stort mørketal, fordi mange ældre får hjælp fra 

børn og børnebørn eller venner til at håndtere NemID, MitID, 

e-Boks, Digital Post og andre systemer til kommunikation med 

det offentlige. 

Undersøgelserne viser yderligere, at det ikke bare er visse ka-

tegorier af ældre, lavt uddannede, ikke-vestlige indvandrere, 

socialt udsatte og handicappede, som er stået af. I gruppen 

er der også mange unge, der ikke har tålmodighed med de 

systemer, som er bundet op omkring en digital identitet. De 

bruger ikke mail-systemer i det daglige, men kommunikerer 

på andre platforme. De er mere fortrolige med messenger og 

whats app end med e-mail og e-Boks. 

Borgerservice knokler
Kommunerne mærker i denne tid presset fra borgerne i 

forbindelse med introduktionen af MitID som erstatning af 

NemID, som mange borgere ellers har vænnet sig til. Der gø-

res en stor indsats i borgerservice, “men alligevel er det svært 

at få alle med, og det er ligesom præmissen i Danmark, men 

det holder ikke,” siger Associate professor Morten Hjelholt, 

fra IT-Universitetet (ITU), som har forsket i problemstillingen.

»I Danmark forventer vi, at næsten alle borgere skal være 

digitale. Dette omfatter både sociale forventninger om online 

tilstedeværelse og lovmæssige krav om at kommunikere di-

gitalt gennem MitID og Digital Post. Problemet er, at kravene 

ikke fungerer, når det kun er 80 pct. af borgerne, der er i 

stand til at anvende digitaliseringen,« siger Morten Hjelholt. 

Han vurderer, at antallet af personer, der ikke kommunikerer 

digitalt med det offentlige, er større i praksis, fordi mange får 

hjælp af dem, der kan. Bl.a. med det resultat, at sikkerheds 

-koder udveksles frit og dermed truer den digitale sikkerhed 

på nettet.

DIGITALISERING  ‹‹‹

Af Carsten Steno

Hver femte har udfordringer
med de digitale løsninger 

Stadig flere er koblet af den digitale kontakt mellem borgerne og det offentlige, viser undersøgelser. Eksperter 
frygter et A og B-hold i digitaliseringen og opfordrer til at finde alternative kommunikationsløsninger, så også de 
”semi-professionelle” kommer med. 
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Hjelholt finder det problematisk, at borgernes engagement i 

digitaliseringen drives med pisk frem for gulerod. Pisk, som for 

eksempel, at Digitaliseringsstyrelsen i praksis i forbindelse med 

MitID har overladt det til bankerne at drive den nye digitale 

identitet igennem. Har borgerne ikke MitID bliver det nemlig 

umuligt for dem at få adgang til deres bankkonti. 

De semiprofessionelle skal med
”Digitaliseringsstyrelsen og andre, der driver den digitale udvik-

ling, burde i højere grad acceptere, at der er 20 pct. eller flere, 

der har udfordringer med digitaliseringen. De kunne eksem-

pelvis i højere grad udvikle alternative løsninger, hvor en fysisk 

proces understøttes digitalt og derved få de mange borgere 

med, hvis IT-kompetenceniveau er ”semiprofessionelt”. 

Han peger på, at mange af disse borgere uden besvær har 

brugt Zoom, Teams og andre løsninger under corona pandemi-

en. Deres it-kundskaber er således ikke nødvendigvis dårlige, 

selvom de ikke benytter sig af de digitale kommunikationsmid-

ler, som det offentlige stiller til rådighed. 

Han tilføjer, at det bidrager yderligere til forvirringen, at 

virksomheder og borgere frem over frit kan vælge, om de vil 

tilgå deres digital e-post fra de tre platforme, som det offent-

lige stiller rådighed: borger.dk, Virk eller den nye Digital Post-

app. Digital Post fra det offentlige vil også kunne læses på de to 

visningsklienter fra private selskaber, e-Boks og Mit.dk. 

To løsningsspor
”Den tilgang til digital post jo er ikke med til at skabe overblik”, 

tilføjer han og stiller spørgsmål ved, hvad der driver den offent-

lige digitalisering, som vi i Danmark bryster os af at være længst 

fremme med i hele verden. 

”Man bør have to spor i den offentlige digitalisering. Et spor 

for dem, der synes at de med stor fordel kan bruge den digitale 

kommunikation med det offentlige, og et spor for dem, der 

er mere skeptiske. Det skal ikke være en forudsætning for at 

fungere som borger i samfundet, at man er digitalt kørende i 

forhold til det offentlige”, påpeger Morten Hjelholt. 

Vi risikerer at danskerne står af
Ejvind Jørgensen, formand for Dansk ITs digitaliseringsudvalg, 

er enig. 

”Det går ikke, at vi får skabt et A- og et B-hold indenfor digi-

talisering. Mange danskere forstår i forvejen ikke, hvordan de 

offentlige systemer virker, f.eks. forstår de ikke, hvordan 

deres skat udregnes. Når der så lægges digitaliserings-løsninger 

ovenpå, som de også har svært ved, så opstår der mistillid, og vi 

risikerer, at danskerne står af,” siger Ejvind Jørgensen.

Han advokerer for, at borgerne reelt skal i centrum i de digitali-

seringsløsninger, der udvikles.

”Det forsøges også, men vi er der ikke endnu. Vi har det jo 

eksempelvis med at udvikle digitale systemer oven på noget, vi 

kender i forvejen. 

Men unge ser jo med vantro på dig i dag, når man spørger 

om de bruger mail. Det er kun ti år siden, vi alle blev pålagt at 

etablere fysiske postkasser ved fortovet. Reelt bliver de slet ikke 

brugt til post i dag. Det er ikke altid, at digitaliseringen virker, 

hvis vi bare bygger ovenpå processer og arbejdsgange, som vi 

kender fra tidligere,” mener Ejvind Jørgensen.

Blinde og handicappede presser på
Presset for at gøre digitaliseringen mere tilgængelig for bor-

gerne kommer også fra handicap-organisationer, som Dansk 

Blindesamfund. Dansk Blindesamfund konstaterer eksempelvis, 

at de standarder for de offentlige systemers web-tilgængelig-

hed, som er fastsat ved lov, kun efterleves i relativt beskedent 

omfang. 

Eksempelvis bruger mange offentlige hjemmesider skrifttyper 

og baggrundsfarver, som gør det svært for svagt-seende at 

læse, hvad der står på siderne. Kun halvdelen af alle offentlige 

hjemmesider lever op til tilgængelighedskravene i kategorien 

designfejl, hvor kontrastforholdene mellem teksten og den 

bagvedlæggende baggrund ikke er stor nok. 

‹‹‹

 Man bør have to spor i den offentlige digitalisering. 
 Et spor for dem, der synes at de med stor fordel kan 
bruge den digitale kommunikation med det offentlige, og et 
spor for dem, der er mere skeptiske. Det skal ikke være en 
forudsætning for at fungere som borger i samfundet, at man er 
digitalt kørende i forhold til det offentlige.
Morten Hjelholt. 

”

Morten Hjelholt, associate professor, IT-Universitetet.
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Teleindustrien oplyser, at der i 156 ud af i alt 212 områder med dæk-

ningskrav nu er bedt om fristudskydelse hos Energistyrelsen. I en del 

af disse områder er etableringen forsinket, da sagsbehandlingen har 

trukket ud, og i ca. 100 tilfælde har det slet ikke været muligt at opnå 

tilladelser til opsætning af nye 5G master. 

Ifølge telebranchen dækker de manglende master en stor del af de i 

alt 212 landområder, som ifølge 5G mobilauktionen fra 2019, var lovet 

dækning senest den 4. april 2022. Dermed kan teleselskaberne ikke 

sikre 5G mobildækningen i tyndt befolkede områder, fordi planloven 

står i vejen. 

Forhenværende Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S), der har 

ansvaret for planloven, har ikke umiddelbart nogen kommentarer til 

det dilemma mellem planloven og 5G udrulningen, idet partierne bag 

planloven fortsat forhandler om eventuelle ændringer i planloven, der 

vil komme udenom de begrænsninger, der forhindrer telelselskaberne i 

at få tilladelser til at opstille masterne i landområder. 

Men problemet med godkendelse af 5G master i “åbent land” er, at de 

skal opstilles i forbindelse med bebyggelse – dvs. maksimalt 20 meter 

væk fra byggeri eller ejendomme. Og hvor mange ønsker at have en 48 

meter høj mast i baghaven? spørger Teleindustrien. 

Det er præcist her, at Teleforliget fra 2018 om 5G mobildækningen i 

hele landet om den markedsmæssige udrulning støder sammen med 

planlovens reguleringer om godkendelse til at opstille mobilmaster. 

Dengang 5G mobilauktionen blev gennemført i 2019, betalte tele-

INDFRASTRUKTUR  ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam

Planloven blokerer for 5G 
dækning i tyndt befolkede 
områder
Planloven blokerer for 5G udrulningen i landområder. Ifølge telebranchen mangler der at blive sat 156 5G 
master op i de 212 landområder, som var lovet 5G dækning fra 5G frekvensauktionen i 2019. Efter tre år er 
masterne endnu ikke stillet op fordi planloven står i vejen.  
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selskaberne over 2,2 mia. kr. til staten for 700 Mhz og 900 Mhz 

frekvenserne. Da der i de tyndt befolkede områder som regel ikke 

er særlig god internetdækning, kom det hurtige, mobile 5G 

internet med som en appelsin i turbanen i de 212 tyndt befolkede 

områder. Dermed sikrede Folketingets partier bag Teleforliget både 

mobildækning og hurtigt internet med 5G. Troede de.   

Store forsinkelser
Nu viser det sig, at der er store forsinkelser på vej. De manglende 

master i 156 områder skulle være sat op senest den 4. april i år. I 

ca. 100 tilfælde har det ikke været muligt at opnå tilladelser til at 

etablere masterne. I langt de fleste tilfælde er sagsbehandlingen 

end ikke begyndt. 

“Teleindustrien foreslår partierne bag planloven at gennemføre de 

ændringer i loven, der er nødvendige for at få stillet tilstrækkeligt 

med 5G-master op i tyndt befolkede områder for at sikre mobil- og 

internetdækning. I praksis vil 5G mobildækning i hele landet være 

til gavn for alle borgere. Det er jo derfor man stiller tekniske krav i 

forbindelse med de frekvensauktioner, der bliver afholdt for at sik-

re, at alle danskere har mobildækning. Vi mener, at alle skal have 

adgang til denne samfundskritiske infrastruktur, som 5G er,” siger 

direktør Jakob Willer Teleindustrien. 

I det nyeste opdaterede teleforlig fra november 2021 er det vedta-

get, at der skal sikres mobil- og internetdækning over alt i landet. 

I 212 områder findes dækningen ikke, og i det nyeste teleforlig 

ønskes dækningen af mobil og internet sikret gennem 5G. Det kan 

bare ikke lade sig gøre uden at “sikre opstillingen af master i åbent 

land”, ifølge planloven, og det er den ændring, som Forhenværen-

de Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) ikke har reageret 

på – endnu – og i denne artikel ikke ønsker at kommentere på, så 

længe der forhandles mellem partierne. 

Uacceptabelt 
Venstres erhvervsordfører Torsten Schack, der i øvrigt har været 

teleordfører i en årrække, siger, at det er uacceptabelt, at Kaare 

Dybvad ikke har leveret resultater på dette område, fordi forhand-

lingerne har stået på i en rum tid. 

Torsten Schack: “Regeringen bliver nødt til at rykke sig på området, 

så vi kan sikre mobil- og internetdækningen i de tyndt befolkede 

områder.”       

“Den hurtige udrulning af en tidssvarende digital infrastruktur er 

nødvendig. For at lykkes med at realisere værdien af digitalise-

ringen hurtigst muligt, er det væsentligt, at vi accelererer udbyg-

ningen af tidssvarende digital infrastruktur og sikrer, at teknologien 

er tilgængelig for alle danskere”. 

“Det er helt uforståeligt at man på den ene side stiller krav om 

dækning, men på den anden side ikke har lovgivning, der sikrer, 

at teleselskaberne kan opfylde dækningskravene i praksis,” siger 

Torsten Schack. 

Teleordfører Kasper Roug (S): “Vi er jo selvfølgelig kun interesseret 

i, at vi skal have et system i forhold til opsætning af 5G master, 

der er så smidigt som overhovedet muligt, så det tilgodeser alle 

parter”. 

Jakob Willer fra Teleindustrien siger: “Det er besynderligt, at 

teleselskaberne ikke kan få tilladelser til at opfylde de tekniske krav, 

man har stillet fra politisk side på frekvensauktionerne. At man ikke 

får fjernet de barrierer i planloven, der blokerer for at få sat master 

op i landområderne. Det er for os i telebranchen helt uforståeligt 

og en besynderlig prioritering. At man på den ene side har erkendt 

nødvendigheden af at sikre dækningen i tyndt befolkede områder, 

men på den anden side ikke sørger for, at det også kan lade sig 

gøre.”

 Det er besynderligt, at teleselskaberne ikke kan få  
 tilladelser til at opfylde de tekniske krav, man har 
stillet fra politisk side på frekvensauktionerne. At man ikke 
får fjernet de barrierer i planloven, der blokerer for at få sat 
master op i landområdern.
Jakob Willer, Teleindustrien 

”

 Vi er jo selvfølgelig kun interesseret i, at vi skal
 have et system i forhold til opsætning af 5G 
master, der er så smidigt som overhovedet muligt, så 
det tilgodeser alle parter.
Teleordfører Kasper Roug (S)”

- fortsættes på side 18  ››› 
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Frekvensauktion: 
Hi3G, TDC og TT-Netværket (Telia og 

Telenors fælles netværksselskab) har betalt 

en samlet tilladelsespris på over 2,2 mia. kr. 

(2.212.432.000 kr.) i den auktion, som blev 

afsluttet den 6. maj 2019. De mangler endnu 

at blive etableret dækning i 156 ud af de 212 

områder. 

Dækningskrav: 
Dækningskravene omfatter 212 områder. 

TDC har 79 dækningsområder, Hi3G har 67 

områder og TT-Netværket har 66 områder. 

Dækningskravene skal senest være opfyldt 4. 

april 2022. 

Grunden til master strander
Det har ikke været muligt at finde egnede pla-

ceringer, hvor der er en villig lodsejer (udlejer 

af areal), hvor placeringen samtidig lever op til 

planlovens krav om, at det åbne land som ud-

gangspunkt skal friholdes for tekniske anlæg, 

og at mobilmaster derfor som udgangspunkt 

skal placeres op ad eksisterende bygninger og 

tekniske anlæg.

I de tilfælde, hvor kommunerne udsteder 

landzonetilladelse til placeringer, som ligger 

mere end 20 meter fra eksisterende bebyggel-

se, så underkendes en sådan placering oftest 

af Planklagenævnet, som enten peger på, at 

ikke alle alternative placeringer i nærheden af 

eksisterende bygninger er blevet undersøgt, 

eller peger på, at der skal anvendes ekspro-

priation, såfremt der er en placering, som er 

mindre indgribende i naturen på trods af, at 

der ikke er en lodsejer, som ønsker at have 

mobilmasten stående.             

 

Teleindustriens forslag
En undtagelse fra krav om landzonetilladelse. 

Mobilmasterne spiller samme rolle i beredska-

bet, som radio- og tv-master tidligere gjorde. 

Det er derfor naturligt, hvis mobilmasterne får 

samme undtagelse fra landzonetilladelse, som 

radio- og tv-master har i planloven. 

At der udstedes et landsplansdirektiv om 

mobilmaster i landzonen med hjemmel i den 

eksisterende planlov (kræver ikke lovændring). 

Arbejdet med et landsplansdirektiv kan igang-

sættes med det samme og kan afsluttes i år. Et 

landsplansdirektiv har status af en bekendtgø-

relse og vil kunne give kommunerne mere flek-

sible rammer for at udstede landzonetilladelse 

til opstilling af master i det åbne land. 

Regeringens 
Digitaliseringspartnerskab 
om 5G:
Fremover er det ikke bare vores mobiltelefoner og computere, 
men også langt hovedparten af de enheder og maskiner, som vi 
omgiver os med i hverdagen og i vores arbejdsliv, der er forbun-
det til internettet. Det vil introducere nye muligheder for borger-
ne, der benytter teknologien til hverdag, men i særdeleshed også 
for danske virksomheder, i produktionssektoren, i landbruget, i 
sundhedssektoren, på transportområdet, kommuner mv. 
- Digitaliseringspartnerskabet mener, at det er afgørende for at 
understøtte konkurrenceevnen, et effektivt og produktivt er-
hvervsliv og et samfund, der samler land og by, at Danmark er 
først med, når nye muligheder for at effektivisere vores digitale 
infrastruktur opstår. 

Konservative har stillet spørgsmål til Bolig- og Indenrigsministeriet for at 

høre KL´s vurdering. Ministeriet svarer i et notat, at “KL har ikke i forbin-

delse med evalueringen af planloven peget på behov for nye redskaber 

i planloven til at sikre opstilling af master i de udpegede områder. KL ser 

heller ikke hensigtsmæssigheden af et landsplansdirektiv, der skulle frem-

me opstillingen af master i de udpegede områder.”

KL vil gerne samarbejde i det partnerskab for stat, kommuner og branche, 

som er foreslået i teleaftalen, og vil gerne medvirke til at sætte fokus på 

de udfordringer, som partnerskabet identificerer, og til i fællesskab at finde 

løsninger.  

Det er Teleindustrien langt fra tilfreds med, eftersom der er gået tre år 

siden frekvensauktionen i 2019 og seks år med planloven fra 2016 og 

problemerne fortsat er uløste.

“Den store udfordring med planloven er, at der man ikke må opstilles 

master i det åbne land væk fra bebyggelse, og at der er adgang for alle til 

at klage. Det er selvfølgelig godt for det enkelte individ, men det er skidt, 

når det handler om samfundskritisk infrastruktur. Vi har et eksempel fra 

en kommune, hvor der var givet dispensation fra planloven, en landzone-

tilladelse, hvor 5G masten skulle stå 180 meter fra bebyggelsen i stedet 

for de 20 meter. Teleselskabet var tilfreds. Udlejer var tilfreds. Kommunen 

var tilfreds. Indtil en beboer i området klagede. En af de ændringer i plan-

loven, vi gerne ser, er når myndighed, lodsejer og teleselskab er enige om 

placering af en masten, så skal der være fleksibilitet nok i lovgivningen til 

at kommunen kan beslutte denne løsning. Det bør ikke være muligt for en 

klager at stikke en kæp i hjulet og sende sagen i planklagenævnet for at 

gennemtvinge, at masten skal placeres klos op ad lodsejerens hus,” siger 

Jakob Willer.  

Det er præcis klagesager, der ender i Ankenævnet, som er tids- og ressour-

cekrævende for parterne.

‹‹‹
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Helt ny type  
talegenkendelse 
til sagsbehandling

Vi risikerer en negativ påvirkning af kvaliteten af 
den kommunale opgaveløsning og trivslen hos de 
ansatte, som dagligt mærker det stigende pres, hvis 
ikke udfordringen tages alvorligt. 

Flere kommuner har allerede taget talegenkendelse 
som administrativt værktøj til sig, blandt andet i 
Frederikshavn Kommune, hvor Erik Witt Olsen fra 
Team Job og Udvikling udtaler:

”For mig er teknik og IT noget, der skal hjælpe os 
til at gøre vores hverdag nemmere, og det må man 
sige, at den er blevet med talegenkendelse. Samtidig 
får vi en tryghed i, at vi på trods af en travl hverdag, 
alle udfører arbejdsgangene med samme professio-
nelle niveau over for borgeren”.

Profiltræning og dårlig  
genkendelse hører fortiden til
Teknologiske løsninger udvikles for at hjælpe  
medarbejdere, men en travl hverdag kan spænde  
ben for effektiv brug af teknologien, som i stedet  
ender med at skabe frustrationer. 

Den udfordring løser den nye talegenkendelse. Ny 
innovativ teknologi og nye algoritmer leverer en 
meget høj genkendelse med det samme. 

Hosting i Sverige gør det let
Løsningen er online tilgængelig fra svenske 
servere, hvilket gør implementeringen simpel og 
den daglige brug sikker, da alle GDPR regler 
overholdes.

Den nye talegenkendelse frigør tid for en hårdt presset kommunal sektor, 
der med mangel på tid og ressourcer på den ene side og en stigende  
kompleksitet i forhold til dokumentation og sagsbehandling på den anden 
side, står overfor store udfordringer. 

Kontakt Klaus 
for at høre mere
T: 51 19 27 70
klaus.riisberg@omilon.com 
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OS2mo som kritisk infrastruktur i en global virksomhed. Det 

er intet mindre end et internationalt gennembrud for danske 

kommuners Open Source samarbejde.   

OS2mo bliver i disse dage implementeret som en del af den 

kritiske infrastruktur i en stor, international virksomhed. For-

målet er at idriftsætte en komponent, som er dedikeret 100 

pct. til kontrol over de identiteter - medarbejdere, samarbejds-

partnere og øvrige - som har tilknytning til virksomheden, og 

over de myriader af organisationsenheder og projekter, som er 

en naturlig del af en stor, agil organisation.

Indførelsen af OS2mo er ligeledes indførelsen af en decentral 

forvaltning af identiteterne og organisationen: Autonome 

forretningsenheder skal selv have lov til at håndtere deres del 

af organisationen, og, når revisionen banker på, skal de let 

kunne dokumentere, at der er styr på medarbejdere, frivillige, 

eksterne konsulenter, praktikanter og deres adgange til data.

Og når der er behov for det, skal man kunne lukke op og ned 

for adgangene - lynhurtigt. 

Hvis håndteringen af organisationen og medarbejderne skal 

foregå decentralt, er det bydende nødvendigt, at en række 

mekanismer sørger for validiteten af f.eks. oprettelsen af en 

medarbejder: Arbejdsgangene har således integrerede god-

kendelsesflows, der sikrer kvaliteten og korrektheden af de 

data, der bliver lukket ind i OS2mo. 

Når data er validerede, korrekte og af høj kvalitet, kan de 

sendes videre til andre systemer - IdM, Active Directory, 

organigram, BI, kantinesystemet, mv. - og få alle systemer og 

adgange til at fungere, uden man behøver tage notits af det.

Leverancen er behæftet med en MPL 2.0-licens. Det betyder, 

at der er tale om open source, og at de open source-kom-

ponenter, der bliver udviklet i denne sammenhæng, flyder 

tilbage til OS2-fællesskabet. 

Open source nationalt og internationalt - de to veje
Inden vi når til den måde, Danmark bidrager til at udbrede 

open source-filosofien internationalt, er det interessant at 

kigge lidt på den open source-trend, som ikke blot er ved at 

brede sig i det ganske land, men også i udlandet. 

Det er muligt at inddele tendensen i to bevægelser: En bevæ-

gelse nedefra, som er ideologisk eller pragmatisk, og så en 

bevægelse oppefra, som er politisk eller juridisk. 

Her i landet er der nogle få initiativer fra centralt hold, der 

bekræfter den uskrevne danske regel om, at ting kommer ne-

defra. Det gælder Aarhus Kommunes handlingsplan fra 2016, 

som er vedtaget fra politisk hold. I Danmark er det nemlig 

snarere den gængse danske græsrods- eller medlemskabs-

mentalitet, der bærer open source frem. I sin mest formelle og 

succesrige form er den kommet til udtryk i projektfællesska-

bet, OS2. 

OS2 handler om udbredelse i det små nedefra, om at udvikle 

efter behov, dele med andre, løsne sig fra leverandørafhæn-

gigheder og nyde godt af fællesfinansiering; i stedet for at 

diktere brug af open source ovenfra gør fællesskabet brug af 

markedskræfterne for at få leverandørerne med på vognen: 

Løsningerne pibler frem og gør deres indtog, nu ikke blot i 

Danmark, men også i udlandet.

Inden vi når til udlandet, hvor open source - når det findes 

- hyppigt kommer oppefra, skal det retfærdigvis nævnes, at 

det offentlige Danmark har udarbejdet en række vejledninger, 

som, uden direkte at nævne open source, anvender mange 

af principperne. Det gælder det standardiseringsarbejde, der i 

dag benævnes den Fællesoffentlige Rammearkitektur.

 Rammearkitekturen har forberedt terrænet, så offentli-

ge myndigheder dels har kunnet fokusere medarbejderes 

it-kompetencer på it-arkitektur, dels har kunnet stille krav 

til leverandørerne - ikke specifikt om open source - men om 

åbenhed, ansvar, uafhængighed og datadeling. 

Og der er ikke langt fra ovenstående idéer til open source: 

Det ligger i navnet - open; det ligger i principperne - ansvar; 

det ligger i filosofien - uafhængighed: og det ligger i praktik-

DIGITALISERING ‹‹‹

Af programchef Alex Thirifays, Magenta 

OS2mo rejser 
ud i verden
OS2mo har fået internationalt fodfæste: En international virksomhed med 
grønt fokus og vind i sejlene har erhvervet sig produktet, som er udviklet af 
Magenta i samarbejde med OS2-fællesskabet og som idag bruges af 15 dan-
ske kommuner. Koden er fortsat og vil forblive OS2’s; forskellen er nu, at den 
bliver beriget med idéer og ressourcer fra en stor global virksomhed.
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ken - datadeling. Det ligger, som Montesquieu ville have sagt, 

i ånden. 

Vi mangler altså blot licensen for også at imødekomme trans-

parensen og ejerskabet, som er to definerende dele af open 

source-filosofien. 

Bevægelsen oppefra er lige så vigtig. Den forekommer hyp-

pigst i udlandet, enten i form af politiske eller juridiske tiltag. 

Eksempler på politiske tiltag er Frankrigs Contribution for Free 

Software and the State fra 2018, som skal ses som en politisk 

opfordring til at benytte open source og strømline de benyt-

tede licenser; de såkaldte AgID guidelines fra Italien (2019); 

og Maltas Open Source Software Policy (2019), som dog, 

bemærk det lige, indfører to kriterier for valg af open source: 

Det skal være cost-effective og non-disruptive…

Lidt overraskende er de angelsaksiske lande en kende mere 

formynderiske: I England skubbes der hårdt på fra centralt 

hold, og selvom det endnu ikke er obligatorisk for offentli-

ge instanser at tage open source i brug, skal de dog kunne 

demonstrere, at de i anskaffelsesøjemed har taget open 

source-løsninger i betragtning. 

I USA ser det faktisk radikalt anderledes ud: Den amerikanske 

regering annoncerede i 2016 en ny føderal open source policy 

- The People’s Code - som gør det obligatorisk, at minimum 

20 pct. af al kode udviklet for eller af statslige organer skal 

være open source.

OS2-produkter breder sig som ringe i vandet
Det er selvfølgelig et kæmpestort gennembrud, at OS2mo 

nu er gået internationalt under navnet OSGIR (Open Source 

Global Identity Repository) og således tegner mere og mere 

af it-landskabet sammen med andre OS2-produkter, f.eks. 

i EU-Kommissionens Open Source Observatory-katalog. Og 

det betyder noget, at et open source-produkt i dag er blevet 

tilvalgt af en stor, international virksomhed: Der er tale om 

endnu en ring i vandet, som sammen med de andre skal blive 

til mere end et skvulp. At det bliver til mere end skvulp, kan 

vi allerede nu se konturerne til. Rygtet spredes om at en stor, 

international virksomhed indkøber et kommunalt udviklet 

produkt som hjørnestenen i deres kritiske infrastruktur. 

Ja, det er ret stort.

‹‹‹

 OS2mo som kritisk 
 infrastruktur i en 
global virksomhed. Det er intet 
mindre end et internationalt 
gennembrud for danske kom-
muners open source samarbej-
de.
 Alex Thirifays, Magenta

”
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DIGITALISERING  ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam

Lige nu er alle 11 kommuner i gang med at implementere de to Open 

Source løsninger, men ifølge projektleder Janne Jørgensen er det forment-

lig fem ud af 11 kommuner, der når at blive færdige før sommerferien. 

Det var monopolbruddet, der blev løftestangen for det fælles projekt om 

automatiseret brugerstyring. Efter at have undersøgt behovet i de 11 kom-

muner stod det klart, at der var brug for en fælles IdM (Identity Manage-

ment red.) løsning. 

“Mange af kommunernes fagsystemer har haft brugerstyring og kom-

munens organisation indbygget som funktion. Det betød, at kommunen 

skulle vedligeholde brugerstyring og organisation for hvert eneste fagsy-

stem. Det er både tidskrævende og dyrt. Derfor er der et godt rationale 

i at trække funktionerne brugerstyring og organisation ud og  styre dem 

centralt, så alle fagsystemer styres et sted frem for at de styres i hvert 

fagsystem. Dermed går DIGIT-kommunerne efter fuld udnyttelse af den 

fælleskommunale rammearkitektur,” siger projektleder Janne Jørgensen, 

leder af projektgruppen i DIGIT. 

Den fælles IdM-løsning består som nævnt af Open Source løsningerne 

SOFD Core og OS2Rollekatalog. Digital Identity har stået for i samarbejde 

med DIGIT at videreudvikle IdM-delen af SOFD Core, der oprindelig blev 

født i Syddjurs Kommune. Der er nu 20 kommuner på SOFD Core og 32 

kommuner på OS2Rollekataloget. 

Brian Storm Graversen, Digital Identity, siger: ”Samarbejdet med DIGIT har 

sat skub i udviklingen og kvalitetssikringen af IdM processerne i de to løs-

ninger, og DIGITs koordinerede styreform, har været med til at sikre hurtige 

afklaringer, ensretning af arbejdsgange og processer og solid organisato-

risk implementering i de enkelte medlemskommuner.” 

Automatisering hele vejen rundt  
Nøglen til automatiseringen findes i, at data hentes i lønsystemerne. Når 

en medarbejder bliver ansat oprettes han eller hun i lønsystemet, og herfra 

bliver data genbrugt til brugerstyringen, så brugerens AD-konti, mailkonti 

mv. tildeles automatisk via SOFD Core, der også sørger for at informere 

medarbejderen via Digital Post. 

Brugernes rettigheder til fagsystemer tildeles automatisk ved opmærkning 

i OS2Rollekataloget, der tilbyder en palette af opmærkningsmuligheder. 

Medarbejderne i de forskellige afdelinger og de forskellige roller tildeles 

adgange til fagsystemer, så de ikke ser flere data end de må. Omvendt skal 

de også have adgang til de rigtige data for at passe deres arbejde.  

11 kommuner 
automatiserer 
brugerstyring 
med Open Source 
Digitaliseringsforening Sjælland (DIGIT) med 11 sjællandske kommuner har med et 
fælles projekt automatiseret brugerstyringen ved at bruge Open Source-løsningerne 
SOFD Core og OS2Rollekatalog. Dermed genbruges data fra lønsystemerne og sikrer, 
at brugernes konti oprettes og nedlægges og at rettigheder tildeles automatisk. 

Open Source

 Mange af kommunernes fagsystemer har haft brugerstyring 
 og kommunens organisation indbygget som funktion. Det 
betød, at kommunen skulle vedligeholde brugerstyring og organisation 
for hvert eneste fagsystem. Det er både tidskrævende og dyrt. Derfor er 
der et godt rationale i at trække funktionerne brugerstyring og orga-
nisation ud og  styre dem centralt, så alle fagsystemer styres et sted 
frem for at de styres i hvert fagsystem. Dermed går DIGIT-kommunerne 
efter fuld udnyttelse af den fælleskommunale rammearkitektur.
Janne Jørgensen, leder af projektgruppen i DIGIT. 

”
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Automatiseringen forudsætter at fagsystemet gør brug af Fælles-

kommunal Adgangsstyring eller har kobling til AD, KSP/CICS, SAML 

eller egen snitflade til brugerstyring. Alternativt er der mulighed for 

opsætning af automatiserede mailflows. 

Janne Jørgensen: “Da lønsystemet er grundlaget for medarbejde-

ren, vil ophør af ansættelse i lønsystemet medføre, at brugerkonti 

og adgange til fagsystemer automatisk bliver lukket ned. Dermed 

slipper både ledere, autorisationsberettigede og systemadministra-

torer for en hel del manuelt arbejde”. 

GDPR/informationssikkerhed 
Det forhold, at alle adgange styres fra ét sted, gør også, at IdM-løs-

ningen kan levere en samlet attestetationsrapport pr. afdeling, der 

automatisk kan udsendes til lederne f.eks. to gange om året, hvor 

der skal ske en godkendelse eller afvisning af de rettigheder, som 

er indeholdt i attestationssrapporten. Dermed er der nu bedre styr 

på, hvem der har hvilke rettigheder til fagsystemerne og det hele er 

dokumenteret ét sted. 

Styregruppeformand Anne Dandanell, Kalundborg kommune: 

”Det har været et stort arbejde, der har sikret oprydning i basis-da-

ta og fuldt overblik over brugere og rettigheder og som samtidig 

har givet et godt indblik i organisationens måde at arbejde på i 

brugen af IT-systemer. Dialogen med organisationen kan bruges til 

at optimere arbejdsprocesser ift. brugerstyring og sikre vi arbejder 

målrettet og effektivt”. 

IdM-projektet har været en stor succes for Kalundborg Kommune 

og har minimeret flere manuelle arbejdsprocesser både centralt og 

decentralt i organisationen.

Kalundborg og Køge var med som testkommuner. Der er fire 

kommuner, der når i mål før sommerferien. Resten af kommunerne 

afslutter implementeringen i løbet af andet halvår. 

“Vi kan allerede nu se, at der er noget at hente gennem auto-

matiseringerne, men vi har ikke måltal på det endnu. Rationalise-

ringsprojektet gik ud på, vi skulle have styr på data, og det er der 

kommet i forhold til informationssikkerhed,” siger Janne Jørgensen.  

Derudover er der foretaget førmålinger og når løsninger går i drift 

vil der blive gennemført eftermålinger for at aflæse gevinsterne. 

‹‹‹

Open Source

Fra Venstre: Masja Parby, Sanne Snogdahl, Jes Kortsen, Thomas Martinsen og projektleder Janne Jørgensen.

Et tværgående IdM-projekt 
for 11 kommuner
En central projektgruppe med projektleder Janne Jørgensen i spidsen 

har stået for at drive anskaffelse, udvikling og implementering i tæt 

samarbejde med de 11 kommuner. Der er arbejdet med fælles dreje-

bøger, to-be-processer, gevinster og meget mere. Dette samarbejde 

har givet langt mere end den ønskede IdM-løsning. Det har også 

givet et udbytterigt kendskab til kollegaer, processer og udfordringer 

på tværs af kommunerne, hvor alle hjælper hinanden og dermed 

genbruger vigtig viden om, ikke kun løsningen, men også mulighed 

for ”sidegevinster” ved oprydning i data, så der er fuldstændig styr på 

”egen butik”.

De 11 medlemmer af DIGIT: Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalund-

borg, Køge, Lejre, Næstved, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Vordingborg 

Kommune.

FAKTA
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Af Lise Søderberg, Fællesskabet for Dynamiske Data / Gate 21

Det er ikke fordi, der ikke er gang i udviklingen i IT- og digitaliseringsafde-

lingerne ude i kommunerne. Tværtimod. Fælleskommunal digitaliserings-

strategi, monopolbrud, ny udbudspraksis og vedvarende fokus på cyberkri-

minalitet og datasikkerhed i 2022. Overskrifter, der tager plads på enhver 

IT- og digitaliseringschefs skrivebord. De fylder - så nye projektområder kan 

virke uoverskuelige at rode sig ud i - selvom alle taler om dem.

Data, og i særdeleshed dynamiske data, er et område, der ofte tales om. 

Sensorbaseret realtidsdata kan vokse til et vigtigt kommunalt virkemiddel, 

der kan skabe værdi for den digitale og grønne omstilling i fremtiden. 

Problemet er bare, at det sjældent er tydeligt, hvem der er ansvarlig for at 

løfte opgaven. Ofte står det uklart for kommunerne, hvordan det i praksis 

skal iværksættes, så potentialet i de nye teknologier indfries på tværs af 

fagområder. De fleste kommuner står i en situation, hvor udviklingsar-

bejdet med data bliver en ressourcekrævende aktivitet på en i forvejen 

ressourceknap arbejdsdag.

De kommunale udfordringer er ofte beslægtede. Det gælder også dynami-

ske data. Det er nærliggende at finde ud af, hvordan kommuner kan støt-

te hinanden og hurtigere kan få glæde af sensorer og andre dynamiske 

datakilder med minimal brug af ressourcer. Hvordan bør data transmitteres 

fra sensorer? Hvordan er signaldækningen? Hvilken sensortype er mest 

egnet? Spørgsmål der stilles, som ikke altid er til at svare på selv. Fælles-

skabet for Dynamiske Data, der består af kommuner og regioner, er gået 

sammen for at løse problemstillingerne, så arbejdet med dynamiske data 

løftes til et niveau, så det er til at arbejde med for alle – også de mindre 

kommuner med færre ressourcer.

Fællesskabet er et sparrings- og vidensdelingsforum, hvor kommuner deler 

erfaringer, trækker på nyttig viden fra universiteter, f.eks. GDPR og privacy, 

og inddrager relevante virksomheder efter behov. Der er fokus på at udvik-

le tværkommunale løsninger på grønne udfordringer, hvor data indsamles 

og omsættes til brugbar viden, som kommunerne kan handle efter. Med 

afsæt i kommunernes egne problemstillinger, der tilgodeser behov i by og 

på land, udvikles og afprøves løsninger, som efterfølgende kan skaleres, så 

flere kommuner kan få glæde af dem.

Et par eksempler på løsninger Fællesskabet for Dynamiske Data er i gang 

med;

• Genanvendelse af regnvand og monitorering af vandkvalitet.

• Vejens vejrforhold, tilstand og udstyr – hvor man via billedmateriale og 

kunstig intelligens kan få viden om huller og revner i vejen. Vejtempera-

Dynamiske data hjælper 
grøn omstilling i mål 
Dynamiske data kan hjælpe kommunerne med at komme i mål med DK2020 klimaplaner. De kan give stor værdi 
og ny indsigt, men mange kommuner står famlende overfor, hvordan de kommer i gang. I det tværgående net-
værk Fællesskabet for Dynamiske Data rykker kommuner, store som små, sammen om at finde digitale løsnin-
ger på grønne udfordringer. Det gør de for at lære af hinanden, udvikle brugbare løsninger og opnå økonomiske 
stordriftsfordele.
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turen måles, så glatførebekæmpelsen kan blive mere præcis, unødvendig 

saltning kan undgås og dermed miljøbelaste mindre. 

 • Flow på byens pladser. Hvilke ruter bliver der brugt ved passage af åbne 

pladser, og hvilke steder sker der ophold.

• Cykelmonitorering. Monitorering af adfærden på cykelstier primært i 

forhold til cykeltyper og hastighed. 

De forskellige fagligheder i Fællesskabet omfatter både gis-medarbejdere, 

digitaliseringskonsulenter, IoT-kyndige, IT-arkitekter og andre fagmedarbej-

dere i medlemskommunerne. 

Sparring er ikke den eneste ressourcemæssige fordel
Det fordelagtige ved et tværkommunalt samarbejde er også, at kommu-

nerne kan stå stærkere, når der f.eks. skal investeres i teknisk driftsinfra-

struktur hos it-leverandører. Et eksempel, hvor en fælles indkøbsstrategi 

har været økonomisk fordelagtig, er aftalen, der er indgået mellem Fæl-

lesskabet for Dynamiske Data og it-leverandøren Iterator om den tekniske 

drift af OS2iot – en open source-platform der kan modtage og viderestille 

IoT-data efter behov. Uden OS2iot-platformen skal kommuner enten ind-

samle deres data fra forskellige netværksservere eller lade sig begrænse til 

én netværksteknologi. Derfor flyttes en tidskrævende arbejdsopgave væk 

fra kommunerne, idet OS2iot-platformen kan benyttes som en universel 

beskedfordeler mellem forskellige sensorer og netværksteknologier og give 

et samlet overblik over sensorer, datamængder og gateway-tilstande.

Det særlige ved aftalen, er at den er indgået på tværs af kommuner, 

som et driftsfælleskab. Dette har gjort det muligt at fastholde indflydelse 

på produktet og holde omkostningerne for hver kommune langt under 

middel. Prisen er en tiendedel af den oprindelige pris for hver kommune, 

hvilket understøtter argumentet, at der er store fordele for kommunerne 

ved at samarbejde, frem for at gøre ting hver for sig. Vi står stærkere, 

når vi er sammen om det. Både når det drejer sig om at drifte, og når det 

drejer sig om at udvikle.

Med afsæt i Fællesskabet for Dynamiske Data kan jeg derfor kun anbefale 

kommuner om at rykke sammen, for at løse de komplekse udfordringer, 

som de står overfor. Det kan betale sig både økonomisk, tidsmæssigt 

og kompetencemæssigt, og er i sidste ende en effektiv måde at opnå 

bedre løsninger til gavn for borgerne – Eksempelvis i forhold til DK2020 

planerne.

‹‹‹

 Det er vigtigt at vi i kommunerne hjælpes ad om at skabe fundamentet for 
 at arbejde med dynamiske data. Data er i stigende grad en økonomisk fak-
tor, som vi i kommunerne er nødt til at mestre. Det er imidlertid nyt land for de fleste 
kommunale IT-afdelinger, og det bliver yderligere kompliceret, fordi det er vigtigt at vi 
bygger med henblik på at kunne dele og tilgængeliggøre data - og i øvrigt er i tråd med 
den fælleskommunale infrastruktur.”.  

Marie Gottlieb Danneskiold-Samsøe IT- og digitaliseringschef, Vallensbæk Kommune og 
næstforkvinde i OS2 Fællesskabet.

”

 Aftalen er indgået på tværs af kommuner, som et driftsfælleskab. 
 Det har gjort det muligt at fastholde indflydelse på produktet og holde 
omkostningerne for hver kommune langt under middel. Prisen er en tiendedel af 
den oprindelige pris for hver kommune, hvilket understøtter argumentet, at der 
er store fordele for kommunerne ved at samarbejde.
Lise Søderberg, Gate 21

”

Hvem er med?
Fællesskabet for Dynamiske Data dækker Sjælland og Born-

holm. Følgende deltager i netværket: 

Region Hovedstaden, Region Sjælland, DTU Compute og DTU 

Engineering Technology og kommunerne Albertslund, Ballerup, 

Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Gladsaxe, Guldborgsund, 

Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Kalundborg, Roskilde, 

Rødovre, Tårnby og Vallensbæk. 

FAKTA

Hvad er dynamiske data?

Det er realtidsdata - typisk i form af sensordata, floating 

car data eller mobildata. Datakilder som vokser i mængde 

og med stor hastighed. Dynamiske data kan fungere som 

aktuel beslutningsstøtte for kommunerne.

Man behøver ikke være alene om at opfinde den dybe 

tallerken
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“Kommunerne, KL og KOMBIT har i perioden 2010-2022, gen-

nemført et historisk ”monopolbrud” på it-området. Der har væ-

ret tale om en omfattende proces for at bryde KMD’s monopol 

og en gennemgribende modernisering af sektoren via en række 

nye, billigere og bedre it-løsninger på vigtige samfundsområder. 

Kommunerne har med dette arbejde fået nye sagsoverbliks-, 

kontanthjælps-, og sygedagpengeløsninger samt et robust fun-

dament for yderligere digitalisering med den fælleskommunale 

it-infrastruktur”. 

Sådan hedder det i et borgmesterbrev fra KOMBIT´s forhen-

værende bestyrelsesformand Martin Damm (V) den 7. februar 

2022. Martin Damm er nu formand i KL og bestyrelsesforman-

den i KOMBIT er Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard (S).

Udover brevet har KOMBIT beskrevet gennemførslen af mono-

polbruddet i et baggrundsnotat og kommer frem til gennem en 

række udregninger, at kommunerne i gennemsnit har sparet 25 

pct. på deres it-anskaffelser – nogle kommuner har sparet mere, 

andre har sparet mindre – afhængig af deres tidligere aftaler 

med KMD. 

Det er en beregnet kommunal udgift til KMD på 549,8 mio. 

kr. i 2017 som grundlag for sammenligningen. Det betyder, 

at når de nye IT-løsninger er fuldt ibrugtaget, bør den samle-

de kommunale betaling hertil maksimalt udgøre 412,5 mio. 

kr., svarende til en årlig besparelse på 137,2 mio. kr. Det er 

konsulentvirksomheden Deloitte, der har været involveret i disse 

beregninger for KOMBIT.  

Monopolbruddet 
er gennemført 
KOMBITs tidligere bestyrelsesformand Martin Damm (V) skriver i et borgmesterbrev, at monopolbruddet er gen-
nemført med en gennemsnitlig økonomisk besparelse på 25 pct. for de nye it-systemer for alle landets kommuner.

MONOPOLBRUD   ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam

- fortsættes på side 28 ››› 



Vi påstår ikke, at det er nemt, men det 
behøver faktisk ikke at være svært.

Glem alt om tidskrævende oprydningsdage, uoverskuelige risikoanalyser, søvnløse nætter og kontrol af 
medarbejdere. Sig i stedet for goddag til din nye digitale assistent, Adoxa, som giver dig en GDPR-compliant hverdag 
med 100% styr på alle personfølsomme data på tværs af dine it-systemer. 

Adoxa overvåger og registrerer alle hverdagens små svipsere, fortidens syndere og stigende datamængder, som alle 
er ingredienser i cocktailen, som GDPR-overtrædelser er mixet sammen af. Men faktisk behøver det ikke at være 
svært at forhindre de mest almindelige datalæk, hvis blot du har det rette redskab. Mere end 50 kommuner og 
regionale institutioner har allerede taget Adoxa i brug, og det skaber både tryghed og forhindrer fejl, som ellers havde 
været svære at undgå. 

Fakta om Adoxa 

• Årlige besparelser på hundredvis af timer
• Automatisk delegering af oprydningsarbejdet 
• Best practice søgeregler suppleret med egne regler
• Overskuelig visning af status og fremdrift for fokusområder                      
• Indsigt i hvem, hvor, hvad og hvornår       
• CPR-data valideret i CPR-registre, så falske positiver undgås
• On premise eller hosted løsning

Bliv klogere på, hvordan 
Kolding Kommune fik styr på 
GDPR med Adoxa 

Kontakt
Per Søndergaard
+45 72 20 81 51
per.soendergaard@formpipe.com 

Læs mere på www.formpipe.com/da
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“Med kommunernes ibrugtagning af Kommunernes Ydel-

sessystem på kontanthjælpsområdet i slutningen af 2021 er 

it-løsningerne og infrastrukturen i monopolbruddet nu udbudt, 

indkøbt, udviklet og ibrugtaget. Til trods for udfordringer og 

forsinkelser undervejs er ambitionen om at bryde monopolet så-

ledes nu en realitet – en fortjeneste der i høj grad kan tilskrives 

kommunernes store arbejde med at forberede og ibrugtage de 

nye løsninger,” borgmesterbrev af 7. februar 2022. 

Monopolbruddet bør fejres
Mikkel Tang Hedegaard har ansvaret for implementering,og 

kommunikation i KOMBIT.

“Monopolbruddet er en bedrift, som kommunerne bør fejre og 

være meget stolte af. Det er vigtigt, at kommunerne klapper 

hinanden lidt på skulderen og siger tak for kampen. Det er 

kæmpestort, at vi i fællesskab er lykkedes med dette. Har der 

været forsinkelser? Ja. Har der været bump på vejen? Ja, det har 

der. Er det en overraskelse? Nej, det er det ikke. Det er det der 

kræves for at bryde et de-facto monopol – og vi havde ikke en 

fortrykt vejledning i hånden for det er ikke gjort før.”

“Jeg synes vi skylder at sige tak. Både kommuner, sagsbehand-

lere og it-afdelinger, der alle har været under pres med det ar-

bejde der er pågået de seneste 10 år, og senest de meget store 

ibrugtagninger og implementeringer de har gennemført - det 

er stærkt arbejde. På trods af dét er vi nu i mål. De væsentligste 

dele af monopolbruddet er nu afsluttet.” 

“Jeg ved ikke, om man kan sætte et punktum på det, fordi ret 

beset er vi jo ikke færdige. Nu er vi jo bare der, hvor vi sidder 

med en portefølje på omkring 30 systemer, der skal holdes i luf-

ten driftsmæssigt, implementeres i bund og videreudvikles. Men 

nok så vigtigt, så sidder vi med en Fælleskommunal Infrastruk-

tur. Den havde vi ikke tidligere. Infrastruktur var jo noget som 

lå indlejret i KMD´s fagsystemer. Nu har vi en fælleskommunal 

infrastruktur som store dele af hele en kommunes systemer kan 

benytte. Og vi ser en markant vækst i øjeblikket i kommunernes 

anvendelse af den Fælleskommunale Infrastruktur – det er jo 

virkelig godt,” siger Mikkel Tang Hedegaard.

Infrastrukturen som kommunerne ejer i fællesskab, sætter 

kommunerne fri, når de nye løsninger, som er kommet til under 

monpopolbruddet, skal tages i brug og genudbydes. Infrastruk-

turen kan hele tiden justeres og tilpasses de nye løsninger. Det 

giver nogle valg i udbudsprocessen. Valg, kommunerne ikke 

tidligere havde, da de ikke ejede infrastrukturen.

Infrastrukturen skaber en datamotorvej på tværs af systemerne, 

som kommunerne også kan udnytte i digitaliseringen.  

Projektdirektør Peter Egelund, KOMBIT, sammenligner den 

Fælleskommunale Infrastruktur med at bygge en Store Bælts 

Bro. “Det er ikke nok at bygge den. Du skal også have nogle 

der bruger den”-

I KOMBITs baggrundsnotat hedder det, at alle kommuner i 

varieret omfang bruger Serviceplatformen som en billig vej 

til data, mens den bredere anvendelse af Støttesystemerne i 

MONOPOLBRUD   ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam

 Monopolbruddet er en bedrift, som kommunerne bør fejre og være meget stolte af. Det er vigtigt, at kommunerne 
 klapper hinanden lidt på skulderen og siger tak for kampen. Det er kæmpestort, at vi i fællesskab er lykkedes med dette. 
Har der været forsinkelser? Ja. Har der været bump på vejen? Ja, det har der. Er det en overraskelse? Nej, det er det ikke. Det er 
det der kræves for at bryde et de-facto monopol – og vi havde ikke en fortrykt vejledning i hånden for det er ikke gjort før.
Mikkel Tang Hedegaard, KOMBIT”
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sammenhæng med ’lokale’ kommunale løsninger vokser 

trinvist. De foreløbige erfaringer viser, at IT-infrastruktur ikke 

’udbreder sig selv’, hvorfor de kommunale gevinster i form af 

lavere omkostninger, mere sammenhæng og mere fleksible 

it-muligheder ej heller realiseres automatisk. 

Det, der er vigtigt for kommunerne, er at få så mange data 

gennem den Fælleskommunale Infrastruktur som muligt. “Og 

vi kan aflæse en klart stigende tendens at kommunerne får 

flere og flere løsninger på den Fælleskommunale Infrastruk-

tur,” siger Peter Egelund. 

Peter Egelund: “Ja, forbrug har vi. Faktisk har vi rigtig, rigtig 

meget, og vi har også statistikker, som viser, hvor meget 

forbruget på infrastrukturen udvikler sig. Måned efter måned, 

kvartal efter kvartal. Vi forventede en volumen over det dan-

ske Dankortsystem, og det oversteg kommunerne for længe 

siden - vi skal blot have skruet endnu mere op for anvendel-

sen, fordi det rent teknisk og forretnings- og sikkerhedsmæs-

sigt giver rigtig god mening. Men det tager tid og koster altså 

blod, sved og gode vejledninger,” siger Peter Egelund.

Fremtiden 
KOMBIT går ind i en periode, hvor de skal til at tænke på en 

ny strategi fra 2023 og fem år frem. Den nuværende strategi 

udløber i 2022. 

“Vores nye strategi, som ikke er færdigskrevet endnu, kan 

være et godt bud på et af kommunernes ben ind i den Fælles-

offentlige Digitaliseringsstrategi, som kommer senere på året. 

Der er ingen tvivl om, at de nye strategier vil være afhængige 

af fælles beslutninger, derved også fælles strategitiltag. Men 

vi ved ikke, hvor det præcist lander og nu er vi i færd med 

at få en masse input fra kommunerne,” siger Mikkel Tang 

Hedegaard. 

Peter Egelund: “Vi har haft en periode, hvor vi skulle etablere 

nye it-løsninger, der brød med det tidligere monopol. Nu går 

vi ind i en ny periode, hvor KOMBIT ikke skal genopfinde sig 

selv, men heller ikke længere være monopolbrydere. Vi skal 

nu sikre, at der bliver høstet værdi på baggrund af alle de 

investeringer, som vi har foretaget på kommunernes vegne”. 

Mikkel Tang Hedegaard: “Vi skal på værdijagt. Hvis du kigger 

på de udfordringer, der har været i forhold til monopolbrud-

det, og den varierede grad af implementering der har fundet 

sted – det kalder på mere implementering, hvor vi kommer i 

bund. Der er kommuner, som er kommet langt i deres imple-

mentering, og så er der kommuner, hvor det ikke er tilfældet. 

Jeg tror det er vigtigt at sondre imellem ibrugtagning af et 

system og implementeringen af et system – ibrugtagning 

afgrænser sig til en relativ kort tidsperiode, hvor implemente-

ring er en øvelse der tager meget, meget længere tid. Derfor 

vil KOMBIT se på, hvordan vi bliver bedre til at levere en mere 

differentieret understøttelse til de kommuner, som har svært 

ved at implementere løsninger. Jeg føler mig ret sikker på, at 

det vil blive en del af den kommende strategi. Fordi selvom de 

98 kommuner udgør ét fællesskab, så er de også forskellige. 

Det skal vi måske finde nye måder at tackle på,” siger Mikkel 

Tang Hedegaard. 

En stor del af KOMBITs fremtid bliver forvaltningen og 

porteføljestyring af den samlede portefølje hvor nu også de 

monopoludbudte systemer indgår. 

“Det er jo klart, at forvaltningen og understøttelsen af dem 

både sikkerhedsmæssigt, infrastrukturmæssigt, udviklings-

mæssigt er  en  kæmpe opgave i sig selv og vil nok be-

skæftige 80 pct. af vores medarbejdere,” siger Mikkel Tang 

Hedegaard. 

‹‹‹

 Peter Egelund, KOMBIT, sammenligner den Fælleskommunale Infrastruktur med at bygge en Store Bælts Bro. 
 “Det er ikke nok at bygge den. Du skal også have nogle der bruger den””
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KOMBIT Programleder Nicoline Dollerup med ansvar for 

monopolbruddet i Egedal Kommune synes, at kommunen 

har været godt stillet i monopolbruddet med afviklingen af 

KMD Sag. 

“Jeg synes, vi har været heldige. Fordi vi fra starten af 

projektet har arbejdet målrettet efter at komme ud af 

KMD Sag, da vi godt vidste, at SAPA ville tage over engang 

i fremtiden, så da vi startede projektet, var der sat en 

retning.”  

“Samtidig havde vi kun syv andre fagsystemer koblet til 

KMD Sag. Det betød, vi har haft et mindre antal fagsyste-

mer koblet på, end der ellers kunne have været og som er 

tilfældet i mange andre kommuner. Det har igen betydet, 

at vi har skullet lukke færre sager,” siger Nicoline Dollerup. 

Egedal Kommune er en fusion af Ledøje-Smørum, Stenløse 

og Ølstykke kommuner og er en kommune med 44.000 

indbyggere nordvest for København. Så selvom monopol-

brudsprojektet ikke har været gigantisk, har det alligevel 

været en stor opgave.  

KMD Sag har en lang historie i landets kommuner, og det 

har været brugt på mange forskellige måder i kommuner-

ne. 

Projektleder Mark Erling Petersen, Egedal Kommune: 

“Projektet har taget lidt længere tid for os end forventet, 

men det skyldes primært, at vi har skullet vente på, at 

KOMBITs systemer, som skulle erstatte KMDs systemer, 

skulle blive færdige. Vi er nogle af de første, der afslutter 

monopolbruddet, og kunne for så vidt godt have gjort det 

hurtigere”.

Sidste sag i februar
Sagerne i det sidste fagsystem i monopolbruddet i Egedal 

Komnnune blev udfaset ved udgangen af februar 2022. 

Det var sager i pensionssystemet KMD Spk, der indeholder 

sager i Beskæftigelsesafdelingen. Det er blevet erstattet af 

KOMBITs system “Kommunernes Pensionssystem”. Nicoline 

Dollerup betegner det som en festdag, da kommunen 

lagde den sidste sag fra det gamle pensionssystem, som var 

koblet op på KMD Sag ,over i de Fælleskommunale Indexer.  

“Det var et endegyldigt farvel til KMD Sag som det sidste 

monopolbrudssystem”.

Det er ikke nogen triviel opgave at lukke og flytte 38.700 

sager. 

“KMD sag bruges også i kommunerne som et overblikssy-

stem, og der er et utal af fagsystemer, der kan være koblet 

på. Der er visse kommuner som også har anvendt KMD sag 

som ESDH-system. Det har vi ikke gjort i Egedal Kommune, 

og vi har i en årrække arbejdet på at komme ud af KMD 

Sag.  Så da vi starter på afviklingen af KMD Sag var der kun 

syv  fagsystemer koblet på KMD Sag.” 

De syv fagsystemer, der har været koblet op på KMD Sag, 

er:  

KMD Spk, KMD Aktiv, KMD Liv, KMD Sygedagpenge, KMD 

Institution, KMD Børn og Unge samt Vita, som er et om-

sorgssystem fra DXC (tidligere Datacentralen red.) 

Med til historien om KMD Sag afviklingen hører også, at 

alle sagsbehandlere, som ikke har haft et fagsystem til 

sager, har kunnet oprette sager manuelt i KMD Sag. Det 

kommer så oveni, da de sager også skulle lukkes eller 

flyttes over. 

“Selv om vores projekt har været mindre end det kunne 

have været, og vi har været godt stillet fra begyndelsen, så 

har det stadigvæk været utrolig rodet og utrolig komplice-

ret, og vi har skullet løbe rundt i hele organisationen tusind 

gange. Men det har stadig været nemmere end i mange 

andre kommuner, og nu er det lagt bag os,” siger Nicoline 

Dollerup.

Når et gammelt KMD-system lukker, overføres alle aktive 

MONOPOLBRUD   ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam

KMD Sag lukker og 
slukker som det sidste 
monopolbrudssystem 
i Egedal 
Egedal Kommune har i løbet af de seneste 30 måneder afsluttet og flyttet 38.700 sager fra KMD 
Sag over til de Fælleskommunale Indexer i SAPA som led i monopolbruddet. KMD Sag er det 
afsluttende monopolbrudsprojekt i kommunen.
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sager til både det nye KOMBIT-system og de fælleskommunale 

indekser, hvorfra de bliver hentet op i SAPA. 

Herfra kan medarbejderne, som har adgang til data i det nye 

system via Sags- og Partsoverblik (SAPA) eller Mit Overblik få 

adgang til data. 

Så projektet med KMD Sag har været delt op i to dele. Luk 

og afslut alle gamle sager i KMD Sag. Få alle de nye data ind i 

indexerne og udstil dem i SAPA og derfra rulle det ud til medar-

bejderne.   

Når kommunen afslutter eller lukker en sag i et monopolbruds-

system, stopper faktureringen fra KMD, da sagen ikke er åben 

længere. Derfor har dette projekt i Egedal Kommune økonomi-

ske konsekvenser for KMD. 

En hurtig gennemregning viser, at kommunen sparer 7200 kr. pr. 

måned, svarende til 19 øre pr. åben sag. 

“Det er det sidste system i monopolbruddet. Vi har kunnet følge 

med i, at regningerne er blevet mindre, efterhånden som mono-

polbruddet er skredet frem. Det var også derfor, at lukningen af 

de manuelle sager i KMD Sag, var vigtig, fordi det var en rabat i 

sig selv,” siger Nicoline Dollerup.

Medarbejderne var forberedte
Mark Erling Petersen: “Hele processen blev lettere for os, da der 

på forhånd var skabt en historie i kommunen om, at KMD Sag  

skulle lukkes. Det var kun et spørgsmål om tid. Når jeg kiggede 

forbi, var folk godt klar over, hvad jeg ville snakke om. De var 

forberedte. I stedet for, hvis man kom og lagde en ekstra opgave 

på bordet, som ingen anede noget som helst om. Det gør en 

stor forskel. Det vigtigste for mig var at få overblikket over, hvor 

mange sager der var, og hvilket KLE-nummer de lå på og hvilken 

afdeling de tilhørte. Når først man fik fat i det, var der i reglen 

også en centermedarbejder tilknyttet, som kunne lukke sagen. 

Og så er det ellers bare gået stærkt.”

”En anden vigtig ting var, at der var få sagsbehandlere, der 

brugte KMD Sag manuelt og derfor skulle flytte til vores 

ESDH-system Acadre fra Formpipe. Det har været vigtigt for 

opgavens omfang. Vi ved, at den del fylder mere for andre 

kommuner”.

“De mellem 100-150 medarbejdere, som har været med i 

lukningen og flytningen af sager sidder i det samme rådhus. Vi 

kender alle hinanden på navn. Så vi har kunnet snakke sammen 

dagligt eller efter behov. Det har været en fordel for os,” siger 

Mark Erling Petersen.

Det har været et godt og vellykket forløb med at ophæve kon-

rakten om KMD Sag.  

‹‹‹
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MitID har ikke fået en alt for overbevisende start. Den har været 

ramt af et par nedbrud. Men indtil videre er 3,4 millioner borgere 

er nu på MitID. Der mangler cirka halvanden million for at nå i 

mål den 30. juni. Vicedirektør Adam Lebech, Digitaliseringsstyrel-

sen, siger, at MitID fortsat ruller ud i et højt tempo. 

Der har været skrevet en del artikler om MitID og de lange køer 

af brugere i Borgerservice i landets kommuner. I sidste uge blev 

der flyttet 26.000 borgere over på MitID i Borgerservice, og der 

var 50.000, der ringede ind til bankernes supportafdelinger om 

samme emne. Begge dele lægger et tungt pres på ekspeditioner-

ne, og det er væsentligt større end forudset. 

“I sidste uge migrerede vi 110.000 borgere over på MitID. Vi 

flytter stadig borgere over i et højt tempo.Men der er problemer. 

Det tager længere tid med ekspeditionerne, end vi havde regnet 

TEMA ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam

MitID og NgDP – DE DIGITALE FUNDAMENTER

 

Vicedirektør Adam Lebech, Digitaliseringsstyrelsen:

“MitID bliver udskudt 
fire måneder”
“En helt særlig situation i Borgerservice i en række kommuner landet over, betyder nu, at slutdatoen for, hvornår 
alle skal have fået MitID, rykkes til den 31. oktober 2022. Det giver borgere, der skal have hjælp i Borgerservice 
til skiftet, mulighed for at nå det på trods af lange ventetider en del steder i landet. Udrulningen vil dog fortsat 
foregå i højt tempo, så flest mulige er flyttet pr. 30. juni 2022”. Sådan skriver Digitaliseringsstyrelsen i en pres-
semeddelelse i begyndelsen af maj. 
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med. Vi forventede det ville tage et kvarter i snit, men der er en 

del, der tager en halv time. Og borgerservice er samtidig presset 

af modtagelsen af ukrainske flygtninge, den kommende folkeaf-

stemning og nye regler på pasområdet. Derfor stiger ventetiderne. 

Nu har vi besluttet at udskyde fristen med fire måneder,” siger 

Adam Lebech.

Digitaliseringsstyrelsens vicedirektør er kommet i vælten det 

seneste år. Og ikke kun for gode ting. Han sidder på kogepladen 

for to af de bærende digitale fundamenter inden for offentlig digi-

talisering – nemlig overgangen fra NemID til MitID, som handler 

om de digitale identiteter, og NgDP – Næste generation Digital 

Post, som er backend for al offentlig post til borgere. Aftaler 

hos læge på sygehus, udbetalinger af pensioner og dagpenge, 

som lander i indbakken, møder i Jobcentret. Begge projekter har 

oplevet forsinkelser og startvanskeligheder, men det er ret beset 

ikke overraskende. 

Men i begyndelsen af maj kom så udskydelsen. 

Fra NemId til MitID 
I de gode gamle dage med NemID, gik man som bankkunde ind 

på sin netbank for at betale en stak regninger sidst på måneden. 

Her tastede man beløbene ind og til sidst godkendte man betalin-

gerne. Man fik godkendt alle betalingerne på én og samme gang.

Det sker ikke med MitID. Her skal man over på sin telefon for at 

godkende hver enkelt betaling for sig. Hvorfor det?

Med MitID får bankkunden ikke en pop up, som man gør på 

NemID. 

Adam Lebech: “Man skal aktivt ind og åbne transaktionen med 

MitID, så man ikke kommer til at godkende en transaktion ved en 

fejl.” 

“Med MitID er du tvunget til aktivt selv at gå ind og starte trans-

aktionen op i modsætning til hvis du får en pop up, hvor du først 

skal trykke på den ved afslutningen. Så det er et spørgsmål om 

sikkerhed fra bankens side – ikke et spørgsmål, der er knyttet til 

NemID eller MitID om den digitale identitet,” siger Adam Lebech.  

 

NgDP – Næste generation Digital Post
Det andet store projekt inden for digital infrastruktur er Næste 

generation Digital Post.  

Digitaliseringsstyrelsen lancerede løsningen den 21. Marts 2022, 

hvor der er 600 myndigheder på med flere tusinde integrationer. 

Digitaliseringsstyrelsen er “postterminal” for al offentlig post. For-

ude venter så kommuner og regioners arbejde med at integrere 

MeMo-formatet (meddelelses model) i deres afsender mails.

Adam Lebech: “MeMo formatet er jo en ekstra mulighed, som 

dem, der sender post ud, har. Hvis du sender en mail, kan du 

tilknytte MeMo-handlinger. Der kan være tale om indbetaling, 

f.eks en parkeringsbøde. Det kan være en aftale på sygehuset og 

så kan du knytte kalenderinformation eller kørselsvejledning som 

aktive links. En mail fra en kommune til en borger, kan ved hjælp 

af et link blive et aktiv i selvbetjening.” 

“Forudsætningen er, at myndigheder selv knytter MeMo-handlin-

ger til en mail. Det er jo et langt sejt træk, at myndighederne selv 

skal udnytte, hvordan de bedst muligt vil udnytte de nye tekniske 

muligheder, der er for at tilknytte MeMo-handlinger i NgDP”.

Adam Lebech fortæller, at den periode, der er nu, er en “hyper-

care” periode, hvor Digitaliseringsstyrelsen er opmærksom på at 

hjælpe de kommuner, der har svært ved at nå i mål.  

Vores løsning er Digital Post, som er backend. Det er den, man 

sender posten til. Det offentlige ejer Borger dk, Virk dk og Digital 

Post. Det er en stor løsning på den måde.

Visningsklienterne
Foruden de tre offenlige postsystemer, har Digitaliseringsstyrelsen 

også indgået kontrakt med to visningsklienter e-Boks og Mit.dk.

Foruden de tre offenlige postsystemer, har Digitaliseringsstyrelsen 

også indgået kontrakt med to visningsklienter e-Boks og Mit.dk.

“De private virksomheder kan vise den offentlige post, hvis de 

lever op til en række krav. Der er to kommercielle visningsklienter 

- e-Boks og Mit.dk – som er godkendt til at vise post for borgerne. 

Posten ligger i Digitaliseringsstyrelsens system. Men borgere og 

virksomheder kan læse post i de private visningsklienter.”  

Løsningerne har, ifølge Adan Lebech, som sådan ikke noget med 

vores løsning at gøre, ud over at vise post på Mit.dk og e-Boks.

De private virksomheder har ikke posten liggende.

“Der er nu to store private aktører til at vise post. De er i kon-

kurrence. Nu er der i princippet kun to private aktører – og tre 

offentligt ejede.” 

‹‹‹

 I sidste uge migrerede vi 110.000 borgere 
 over på MitID. Vi flytter stadig borgere over i et 
højt tempo. Men der er problemer. Det tager længere tid 
med ekspeditionerne, end vi havde regnet med. Vi forven-
tede det ville tage et kvarter i snit, men der er en del, der 
tager en halv time. Nu har vi besluttet at udskyde fristen 
med fire måneder”.
Adam Lebech, Digitaliseringsstyrelsen:

”
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Digitaliseringsstyrelsen lancerede NgDP i marts 2022. Det var en forsin-

kelse på fire måneder. Lanceringen omfattede udelukkende kravet om at 

kunne modtage post i det nye MeMo format. Den store omlægning, som 

kommer nu, består i at få koblet de “brevdannende systemer” til MeMo 

formatet, så myndigheder kan afsende post i formatet senest i november 

2023.   

Ifølge en rapport fra KL om “Digital Post og MeMo formatet”, som er 

skrevet af Netcompany, hedder det, “kommunerne skal tage stilling til 

ambitionsniveau og prioritering af indsatsområder inden november 2023, 

hvor alle myndigheder skal kunne sende i MeMo-formatet”.

Henrik Kühlmann Jørgensen: “Der står ikke, at det er alle brevdannende 

afsendersystemer, der skal anvende MeMo funktionaliteter. Vi skal blot 

TEMA ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam

MitID og NgDP – DE DIGITALE FUNDAMENTER

 

MeMo sætter mærke på
fremtidens digitale post 
Alle danske myndigheder står overfor en større omlægning med lanceringen af Næste generation 
Digital Post (NgDP). Omstillingen til det nye postformat MeMo (MeddelelsesModel), som alle myndig-
heder skal bruge til at afsende post med inden udgangen af november 2023. “Det bliver en større 
opgave for landets kommuner, alt afhængig af ambitionerne,” siger NgDP -projektleder Henrik 
Kühlmann Jørgensen, Odense Kommune.
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 Vi tager et system ad gangen. Ved at lægge 
 systemer over på Serviceplatformen får vi mu-
lighed for at samle så mange af vores systemer, når det 
giver mening, i stedet for at have flere brokerløsninger. Vi 
spørger vores leverandører, om de vil anvende KOMBIT´s 
snitflader på deres system. Det er der leverandører, som 
ikke ønsker på nuværende tidspunkt. Her bliver vi så nødt 
til – næste gang vi går i udbud med systemet – at skrive 
det ind i vores kravspecifikation. At systemet skal kunne 
integreres til de fællesoffentlige standarder, herunder 
serviceplatformen.
Projektleder Henrik Kühlmann Jørgensen. NgDP, Odense.

”

kunne afsende i MeMo formatet. Det er helt op til vores egne ambitio-

ner om at beslutte, hvor avanceret vores opmærkning skal være”.

Han understreger dog, at Odense Kommune er ambitiøs med hensyn til 

at udnytte potentialet i MeMo formatet. Rent teknisk bestemmer kom-

munerne selv “opmærkningen” af meddelelserme. At kunne udnytte 

felterne i MeMo til at målrette, automatisere og dermed effektivisere 

håndteringen af Digital Post.

Gør døde PDF´er levende
Henrik Kühlmann Jørgensen taler om, at gøre de “døde PDF-filer 

levende”. 

Vi kender allesammen den strøm af PDF-filer, som vi gennem årene har 

modtaget fra Borger.dk, Virk.dk og e-Boks og som vi ikke kan svare til-

bage på. De går kun en vej. Med NgDP og MeMo formatet, vil vi blandt 

andet komme til modtage opmærkede MeMo beskeder med “aktive, 

avancerede links”, som modtagerne kan klikke på og dermed besvare, 

handle på eller betale.

“Hvis jeg sender en mail til en borger om, at han eller hun skal møde op 

i Jobcenteret på tirsdag kl. 8.30 – og det vigtigste for os er, at borgeren 

møder op til aftalt tid, så kan systemet berige den Digitale Post besked, 

med en knap, der fungerer som et aktivt link. Borgeren kan trykke på 

knappen og beskeden bliver automatisk lagt ind i borgerens kalender. 

Dét, vi opmærker i beskeden, er det, vi vurderer, er det vigtigste og som 

dermed giver størst gevinst,” siger Henrik Kühlmann Jørgensen.  

MeMo går i gang
Odense Kommune er lige i starten af MeMo implementeringen.

“Vi er i gang med et kirkegårdssystem. Her samarbejder vi med de seks 

største byer, hvor vi bruger det samme system. Vores aftale er med EG/

Brandsoft. Det er dem, der er leverandør. Vi ønsker at sætte den proces 

i gang nu, men det kræver, at leverandøren er klar. Og vi har et tandple-

jesystem i et samarbejde med Hillerød, Aalborg og Aarhus. Så i stedet 

for at vi går ud til leverandørerne hver for sig, finder vi sammen med  

kommuner, når det giver mening og stiller fælles krav til leverandører-

ne. Det er både billigere og mere effektivt. MeMo-formatet  kan godt 

gå hen og blive leverandørernes cashcow, hvis ikke vi tænker os godt 

om i samarbejde med hinanden og KOMBIT,” siger Henrik Kühlmann 

Jørgensen.

Store potentialer 
MeMo er spået en stor rationaliseringsgevinst i det offentliges postgan-

ge. Når projektet omtales som en større omlægning, skyldes det, at der 

findes i tusindvis af forskellige brevskabeloner i kommunerne. Men det 

er til gengæld også her, rationaliseringerne og gevinsterne findes. 

For at hjælpe kommunerne på vej har KL derfor i samarbejde med 

KOMBIT og Netcompany udarbejdet en rapport, der skal give et bud 

på, hvor og hvordan kommunerne kan få mest udbytte af det nye 

MeMo-format. I rapporten er der blandt andet defineret seks arketyper, 

som skal hjælpe med at afdække forretningsbehov, og der er udviklet et 

værktøj, som hedder “potentialeberegner”, der skal hjælpe kommunen 

med at finde ud af, hvor vigtig en konkret brevskabelon er i forhold 

til MeMo opmærkning. De breve, der sendes oftest ud, og har størst 

volumen, kan der være størst potentiale i at tage først.

“Jeg taler med fagsystemsejerne og sagsbehandlerne i afdelingerne. De 

har fingeren på pulsen, og det er med til at prioritere ud fra viden og 

behov, hvilke brevskabeloner vi tager først. Hvis der er tvivl, er poten-

tialeberegneren et godt værktøj til at hjælpe med at afdække,” siger 

Henrik Kuhlmann Jørgensen.

Fremtidens Snitflade til afsendelse og 
modtagelse af Digital Post?
Rent strategisk har Odense kommunen truffet en beslutning om at få så 

mange systemer udviklet, så de kan anvende KOMBIT´s Serviceplatform, 

SF 1601 og SF 1606 som henholdsvis afsender og modtager system. 

Det første system Odense Kommune har fået over på Serviceplatfor-

men er et byggesagssystem fra Geokon, og der arbejdes på at få flere 

systemer koblet på.

“Vi tager et system ad gangen. Ved at lægge systemer over på Servi-

ceplatformen får vi mulighed for at samle så mange af vores systemer, 

når det giver mening, i stedet for at have flere brokerløsninger. Vi 

spørger vores leverandører, om de vil anvende KOMBIT´s snitflader på 

deres system. Det er der leverandører, som ikke ønsker på nuværende 

tidspunkt. Her bliver vi så nødt til – næste gang vi går i udbud med 

systemet – at skrive det ind i vores kravspecifikation. At systemet skal 

kunne integreres til de fællesoffentlige standarder, herunder serviceplat-

formen”.

‹‹‹
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DIGITALISERING  ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam

SKI formidler softwareindkøb 
til det offentlige for milliarder 

SKI formidler indkøb af software i det offentlige for milliarder af kroner. Microsoft aftalen 50.49 som 87 kommuner 
underskrev i marts med Atea, har nu fået genvalg af de fem regioner. En aftale, som Atea skønner, har en værdi på 
et tre-cifret millionbeløb. Aftalen løber over de næste tre år.

KITA arrangementer 2022
Offentlige softwareindkøb tager fra i disse tider. Efterspørgslen 

stiger og stiger i kølvandet på pandemien. 

It-forretningsudvikler Leon Johansen siger, at “landets universite-

ter ligeledes er i udbud på det samme grundlag som kommuner 

og regioner. Det nye er, at de offentlige myndigheder arbejder 

tættere sammen. Det stiller dem langt stærkere i forhandlingerne 

med leverandørerne, og på den måde får de offentlige kunder 

fordele ud af SKI´s indkøbsaftaler”.  

Når Atea vinder aftalen med de fem regioner, står Atea som den 

nye store leverandør af Microsoft licenser hos både kommuner og 

regioner. 

SKI 02.06 i voldsom vækst
Udover 50.49-kontrakten – som også er kendt som Microsoft 

aftalen – formidler SKI også indkøb af softwarelicenser kompati-

belt med Microsoft og meget anden software til offentlige kunder 

gennem SKI dynamisk indkøbssystem 02.06. 

“Det er ganske overraskende for os, så stort et gennembrud 

02.06 har fået i løbet af et år,” siger Leon Johansen.

For et år siden var der blot fire leverandører på 02.06. 

“Nu er der over 230 leverandører, og vi forventer at 1. maj i år, 

runder vi 400 udbud på aftalen. Det er meget store tal i SKI-sam-

menhæng. Vi forventer også at aftalen vil nå 10 mia. kr. i omsæt-

ning i aftalens seksårige levetid”.

“Der er også kommuner, som har gennemført egne Microsoft 

udbud på 02.06, ligesom DR og TV2 gennemfører deres egne 

udbud. Men man kan også købe og forny mange andre typer af 

softwareløsninger på 02.06”.

En af de store fordele ved 02.06 er, det er langt nemmere for le-

verandører at komme på aftalen og for kunder at benytte aftalen, 

da de ikke skal lave eget EU-udbud. Leon Johansen pointerer, at 

alle softwareleverandører er velkomne til at søge om optagelse på 

aftalen.   

   ‹‹‹
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Hvis du er fagligt interesseret i fælleskommu-

nale data og digital infrastruktur, og har lyst 

til at tilbringe en dag sammen med ligesin-

dede fra andre kommuner og kommunale 

it-leverandører og KOMBIT, så er Kommuner-

nes Data- og Infrastrukturdag stedet. 

 

Du kan tilmelde dig hos KOMBIT
Programmet er bygget op om temaer, der for-

tæller om de fordele, der er ved at bruge den 

Fælleskommunale Infrastruktur. Som deltager 

får du adgang til en række workshops. F. eks. 

holder Herning, Odense og Vejle kommuner 

en fælles workshop om erfaringer med “vær-

dijagt” ved at bruge infrastrukturen.

Der er også en workshop om at bringe leve-

randører og kommuner tættere på hinanden i 

et gensidigt samarbejde. Der er et indlæg om 

det nye “MeMO-format” i Næste generation 

Digital Post “fra ide til gevinster”.  

Der er også Torvet, som er en plads, hvor 

deltagerne kan netværke. Her kan du møde 

kommuner, kommunale referencegrupper, 

kommunale it-leverandører og KOMBITs 

produktejere.

Dagen er dedikeret til at stille skarpt på 

kommunernes og leverandørernes tilslutning 

og anvendelse af den fælleskommunale infra-

struktur og hvordan den skaber værdi.

Målgrupper i kommunerne: It-/digitaliserings-

chefer, it-/digitaliseringskonsulenter, it-arkitek-

ter, KOMBIT-programledere, infrastruktureje-

re/-ansvarlige

It-leverandørerne: forretningsansvarlige, pro-

duct owners, key-account managers, tekniske 

arkitekter og løsningsarkitekter.

‹‹‹

Sæt kryds i 
kalenderen

8
Kommunale IT- og 
Digitaliseringsansvarlige

n KITA Efterårsseminar 
22. og 23. september 2022

n Digitaliseringsmessen
29. september 2022

KITA arrangementer 2022

Kommunernes 
Data- og Infrastrukturdag
Den 30. August 2022 byder KOMBIT kommuner 
og kommunale it-leverandører op til samarbejde 
på Kommunernes Data- og Infrastrukturdag. 
Arrangementet holdes i Messe C i Fredericia
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Fem specialiserede softwarehuse inden for det virtuelle jobmar-

ked, finder sammen om at åbne deres løsninger til de kommu-

nale jobcentre og støtte borgere, der har brug for et job. 

JobTech er et nyt initiativ, der hjælper kommunale jobcentre på 

et presset jobmarked, hvor der er behov for ledige hænder.

“Den leverandør, der leverer de bedste løsninger i fremtiden, 

er den, der er bedst til at samarbejde og samle leverandører og 

bygge nye, åbne løsninger. Fremtidens leverandører er ikke dem, 

der tror, at de kan udvikle alt selv og sætte mur op om løsnin-

gerne,” siger Søren Ladefoged, som kalder Jobtech samarbejdet 

for et markant kursskifte hos KMD.

KMD kommer ind som storebror i samarbejdet og har fagsyste-

met Momentum med i bagagen. KMD leverer lovmedholdelig-

hed og sagsbehandling. Men nu rykker fagsystemet tættere på 

de ledige gennem JobTech samarbejdet, der vil være en digital 

beskæftigelsesindsats, som retter sig mod de målgrupper af 

ledige, som kan selv.  

Med samarbejdet udvikler KMD, Applikator, Praice, Candeno 

og Edora snitfladerne på deres software, så det er lettere for 

jobcentrene at integrere på tværs af løsningerne. Dermed får 

Jobcentrene mere smidige arbejdsgange på tværs af systemer-

ne, og de ledige borgere, som kan håndtere det digitalt, får en 

samlet brugeroplevelse, selvom apps og software stammer fra 

flere leverandører.

“Vi tror meget på åbenhed,” fortæller direktør i Candeno, 

Matias Bøgvad Appel, der aflaster jobrådgivere med software til 

webinarer og feedback til jobsøgende ved egen skærm.

“Teknologien udvikler sig i dag så hurtigt, at der kommer flere 

DIGITALISERING  ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam

Fem softwarehuse finder 
sammen om løsninger til 
virtuelt jobmarked
Fem softwarehuse er gået sammen i et fælles samarbejde, JobTech, der skal tilbyde kommunale jobcentre og 
ledige borgere bedre muligheder for at finde egnede job med digitale løsninger. KMD´s direktør for det kommunale 
arbejdsmarkedsområde Søren Ladefoged siger, at det er en ny, mere åben kurs, som virksomheden lægger op til i 
det nye samarbejde med Applikator, Praice, Candeno og Edora
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nicheløsninger. Det tror vi også kommer til at gælde i forhold til 

software til beskæftigelsesindsatsen, og derfor går vi sammen 

om at udvikle softwaren med åbne snitflader, så systemerne let-

tere kan tale sammen, og borgerne får nogle bedre værktøjer.”

Der er tale om fem specialister inden for softwareløsninger til 

beskæftigelsesindsatsen, der nu går sammen om at tilbyde 

jobsøgningsløsninger i samarbejdet JobTech.

“Det er vigtigt at påpege, at de borgere, der kan selv, vil få de 

digitale værktøjer i hænderne. Men de borgere, som lider af 

sygdom og eller på anden vis er længere væk fra arbejdsmar-

kedet, de skal også have hjælp i jobcentrene gennem et møde. 

Her vil vores løsninger hjælpe de kommunale sagsbehandlere 

med at yde service til de borgene og finde et job, der passer til 

de borgeres situation,” siger direktør Mads Hedegaard, Edora. 

Han understreger, at det er både jobcentrene og de ledige, der 

får gavn af JobTech.  

“JobTechs mission er at understøtte en digital beskæftigelses-

indsats,” siger Mads Hedegaard, som står bag Leverandørplat-

formen, Workforce Planner og den nye JobKON.

“Det betyder, at syge, kontanthjælpsmodtagere og dagpenge-

modtagere kan få de rigtige værktøjer alt efter deres livs-

situation, og at vi kan tilbyde de stærke borgere, der kan og vil, 

digital hjælp til at komme videre,” siger Mads Hedegaard.

Åben software
“Åbenheden ligger ikke kun i softwaren. Den ligger også i 

samarbejdsformen,” siger Søren Ladefoged.

“I KMD omdanner vi vores fagsystem til en platform, hvor kun-

der og partnere får lettere adgang til at udvikle funktionalitet 

i sammenhæng med de lovbestemte arbejdsgange,” fortæller 

Søren Ladefoged.

”For os er åbenhed ikke bare teknologi, der kan integreres, men 

også forretningsmodeller, fordi vi kan se, at vi sammen med 

parterne i JobTech vil kunne tilbyde mere, hurtigere og bedre 

funktionalitet, end vi ville, hvis vi gjorde det alene.”

Gamification af det virtuelle jobunivers
JobTech er et signal om, at private leverandører støtter 

regeringens og KLs nyligt lancerede visioner om Det Virtuelle 

Jobunivers, hvor fremtidens ledige får hjælp til at søge job med 

digitale værktøjer på eksempelvis jobnet.dk udviklet af Styrelsen 

for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR):

“Vi ved, at langt de fleste kommer hurtigt i job, mens de svage 

godt kunne bruge mere hjælp. Og her kunne en form for “ga-

mification” af den skræddersyede jobrejse være en god metode 

til at sikre de ledige den rette hjælp,” siger Mads Hedegaard:

“Vi kunne udvikle den digitale jobrejse, så aktivitet udløser 

point, når ledige er til online møder, udfylder cv og ansøger job 

digitalt. I en periode med et lavt antal point, så kommer jobkon-

sulenten i spil,” siger Mads Hedegaard.  

‹‹‹

JobTech-software til jobcentre, a-kasser og borgere

KMD: Fagsystemer til Jobcentre og A-kasser.

Edora: JobKON, Work Force Planner (WFP) Borgerbooking og Leverandørplatformen til borgere i forløb og økonomistyring

Candeno: Jobdatabase og CV Bygger til proaktive ledige

Praice: Jobmatch og Softskill CV, der finder kandidater til job ud fra deres personlighed

Applikator: Sikker og lovlig kommunikation mellem borger og myndighed.

 Den leverandør, der leverer de bedste løsninger 
 i fremtiden, er den, der er bedst til at samarbej-
de og samle leverandører og bygge nye, åbne løsninger. 
Fremtidens leverandører er ikke dem, der tror, at de kan 
udvikle alt selv og sætte mur op om løsningerne.
Søren Ladefoged, KMD

”

 Det er vigtigt at påpege, at de borgere, der kan selv, vil få de digitale 
 værktøjer i hænderne. Men de borgere, som lider af sygdom og eller på anden 
vis er længere væk fra arbejdsmarkedet, de skal også have hjælp i jobcentrene gennem 
et møde. Her vil vores løsninger hjælpe de kommunale sagsbehandlere med at yde 
service til de borgene og finde et job, der passer til de borgeres situation.
 Mads Hedegaard, Edora. 

”

FAKTA



        |   MAGASINET KITA    |    Maj 202240  
Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S · Montagehallen, Pakkerivej 6 · 2500 Valby · Telefon +45 33 42 70 00

Kontakt
Arne Sahlberg
Chefkonsulent

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

Sisse Thorsbjerg
Chefkonsulent

T - 40 35 76 82
E - sth@ski.dk

Gunnar Tvilling
Kontraktansvarlig

T - 20 73 26 51
E - gt@ski.dk

NU HAR DU FLERE MULIGHEDER FOR AT 
KØBE AV-UDSTYR PÅ EN SKI-AFTALE

Projektorer, skærme til mødelokaler og undervisningsbrug, standere til borgerservice, 
digital skiltning på museer, lydudstyr til teatre og universiteternes auditorier.

Kommunernes behov for AV-udstyr spænder bredt, lige fra standardinstallationer til 
enkeltstående nicheløsninger.

• Er du tilsluttet den fællesoffentlige aftale 50.70 AV-udstyr, kan du hurtigt og nemt 
købe de mest relevante standardvarer

• Har du brug for en mere specialiseret løsning, kan du bruge det nye dynamiske 
indkøbssystem 02.70 AV-løsninger.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan du kan designe dit  
indkøb af AV-løsninger, så det passer til netop jeres behov.


