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Af formand Henrik Brix ‹ KITA

Så landede de 
længe ventede 
strategier
Sidste år i november 2021 gjorde jeg høfligt opmærksom på, at jeg ventede utålmodigt på de 
forskellige digitaliseringsstrategier. I 2022 er strategierne nu omsider landet. Vi har regeringens 
digitaliseringsstrategi, den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og den kommunale 
digitaliseringspolitik.

Herudover er kommet den nationale strategi for cybersikkerhed, 

og en særlig plan for sundhedsområdet, DCIS, som kommunerne 

bliver en del af. Så nu kan jeg konstatere, at jeg ikke behøver at 

vente længere.

Men det er også vigtigt at sige, at strategierne skal ud at arbejde. 

At der bliver handlet på dem og at de bliver ført ud i livet. At der 

igangsættes forhandlinger mellem organisationer og politikere og 

at der følger finansiering med. Uden penge går det ikke. Et er dog 

helt sikkert. Digitaliseringen fortsætter på fuld kraft.

Christian Harsløf fra KL siger, at digitaliseringen bliver en del af 

løsningen med at afbøde manglen på arbejdskraft frem mod 

2030. Kommunerne kommer til at mangle 44.000 ansatte frem 

mod 2030, hvis opgaverne bliver løst på samme måde som idag, 

viser prognoser.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi flugter meget godt 

med den kommunale digitaliseringspolitik lige på det punkt – 

nemlig at bruge digitalisering og automatisering som løftestang til 

at frigive ressourcer. Der mangler tusindvis af hænder. Ikke kun i 

kommunerne, men mange steder i samfundet.

I regeringens digitaliseringsstrategi er der kommet en målsætning 

om, at “digitaliseringen skal frigøre mere tid til den borgernære 

velfærd, svarende til 10.000 årsværk over 10 år og bidrage til at 

løse manglen på arbejdskraft”.

Det er kommunaldirektør Eik Møller, Ballerup Kommune, ikke 

enig i. Der mangler finansiering, hvis man skal lykkes med den 

måsætning. Det kræver en enorm indsats at indfri det mål.

OS2
I den kommunale verden har OS2-fællesskabet, som 74 kommu-

ner er medlemmer af, vedtaget at lægge en skat på de 25 Open 

Source løsninger, som drives af brugerne i fællesskabet. Skatten 

skal bruges til at udvide sekretaritatet, så det kan yde support 

til de koordinations- og styregrupper, der har ansvaret for den 

enkelte løsning. Det vil professionalisere vedligeholdelsen, pro-

duktudviklingen og markedsføringen af OS2-produkterne. Når jeg 

nævner det i denne sammenhæng, er det en ny vedtaget strategi, 

som der bliver fulgt op på.

Vi kommer ikke uden om cyberområdet. Her er det, samarbejdet 

mellem sundhedsvæsenet og alle 98 kommuner, som kommer til 

at fylde på den korte bane. Samarbejdet er besluttet i den tidlige-

re cybersikkerhedsstrategi og kommunerne skal tilsluttes i løbet 

af forventeligt 2023 i lighed med regionerne. Projektet hedder 

“Kommunalt værn for cybersikkerhed,” som kommunerne allere-

de er involveret i, og der kommer yderligere afklaring  til efteråret. 

Der skal bl.a. indkøbes hardware og opbygges kompetencer. 

Cybersikkerhed stopper ikke her. Der vi også komme initiativer 

på andre områder som følge af den nye Fællesoffentlige 

Digitaliseringsstrategi.

Tidligere direktør i Koncern-IT i Københavns Kommune, Stig 

Lundbech, opfordrer kommunerne til at arbejde tættere sammen i 

fællesskaber på cyberområdet. Københavns Kommune rapporte-

rer dagligt 150 phishing angreb. Han mener ved at gå sammen 

om at dele viden på området, kan man bedre løse udfordringer 

om cybersikkerhed og mangel på kompetencer i kommunerne. 

Jeg er meget enig i nødvendigheden af, at kommunerne samar-

bejder om cyberområdet og jeg mener, at det skal overvejes og 

undersøges om kommunernes fælles it-selskab KOMBIT skal have 

en rolle.

‹‹‹
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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 offentlige services. 
Til gavn for jeres medarbejdere og alle de borgere, I hjælper hver eneste dag. 

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

Af Flemming Kjærsdam

Direktør Christian Harsløf, KL:

“Manglen på arbejdskraft 
er den helt store udfordring 
frem mod 2030”
Omdrejningspunktet i Kommunernes Digitaliseringspolitik “Gentænk velfærden” er skrevet op mod den alt-
overskyggende udfordring kommunerne har med manglen på arbejdskraft. Kommunerne vurderer, at der vil 
være et underskud på 44.000 ansatte i 2030, hvis opgaverne løses på samme måde som idag. Direktør Chri-
stian Harsløf, KL, siger: “Digitalisering og automatisering bliver en del af svaret for at tackle den udfordring”.  

Manglen på hoveder og hænder, opfatter KL som det altoverskyggende 

problem i kommunerne, hvor prognoser siger, at der mangler yderligere 

44.000 ansatte i kommunerne i 2030 – især på ældre- og ungeområder-

ne. Kommunerne har netop lanceret Kommunernes Digitaliseringspolitik 

“Gentænk velfærden”, som er et politisk dokument for arbejdet med 

digitalisering i kommunerne.

Direktør Christian Harsløf, KL: “Vi skriver den bevidst meget hårdt op imod 

den udfordring med mangel på arbejdskraft. Det er den altoverskyggende 

udfordring lige i øjeblikket i den kommunale sektor. Det er manglen på 

hænder, og vi har svært ved at se, hvordan den udfordring skal håndteres, 

hvis ikke digitaliseringen bliver en del af svaret.”  

Dermed lægger den nye digitaliseringspolitik sig i forlængelse af den store 

digitaliseringspolitik fra marts 2019, ”På forkant med fremtidens velfærd”, 

hvor det især handlede om de demografiske udfordringer med flere ældre 

og unge. Manglen på arbejdskraft har imidlertid vokset sig stor i den 

mellemliggende periode.

- fortsættes på side 8 ››› 
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“Der mangler jo tusindvis af hænder, især på ældreområdet. Det er vigtigt 

for os at sige, at det er ikke en udfordring, vi står alene med i kommuner-

ne. Det er en generel udfordring, at der mangler hænder i mange dele af 

vores samfund. Det handler ikke kun om at rekruttere, fordi vi kan ikke alle 

sammen rekruttere os ud af de her udfordringer. Det handler om struktu-

ren på vores arbejdsmarked,” siger Christian Harsløf. 

10.000 årsværk
Regeringen har i “Danmarks digitaliseringsstrategi” fra maj 2022 en mål-

sætning om gennem digitalisering at “frigøre mere tid til den borgernære 

velfærd svarende til 10.000 årsværk over 10 år og bidrage til at løse mang-

len på arbejdskraft i den offentlige sektor. Regeringen vil drøfte arbejdet 

med KL og Danske Regioner.”

Når der ifølge prognoser mangler 44.000 ansatte i 2030 i landets kom-

muner og digitaliseringen ifølge regeringen kan frigøre 10.000 årsværk, 

mangler der stadig mere end 30.000 ansatte i kommunerne i 2030. 

“De 10.000 årsværk er en målsætning, som regeringen har meldt ud. Vi 

ved reelt ikke, hvor stort potentiale digitaliseringen har. Det er meget svært 

at måle, men jeg mener, det er rigtigt, at digitalisering ikke er hele svaret 

på udfordringen med arbejdskraft”. 

“Hvis vi skal lykkes med at få hænder nok til den offentlige sektor, så er 

der mange veje vi skal gå. Det er, hvordan samarbejder kommuner og 

regioner og hvordan fordeler vi opgaverne mellem os. Hvordan sikrer vi, at 

man træffer den rigtige beslutning første gang, for eksempel når man skal 

stille en diagnose til en borger.” 

“Hvordan får vi flere til at arbejde på fuld tid. Hvordan lykkes vi med at 

gøre ældresektoren attraktiv. Hvordan vagtplanlægger vi på en hensigts-

mæssig måde. Hvordan arbejder vi med at reducere bureaukrati. Udfor-

dringen med at skaffe hænder og hoveder går gennem mange forskellige 

indsatser.” 

“Digitalisering er et af svarene. Det er meget, meget svært at sætte et 

fast tal på det, men digitalisering hører med i ligningen,” siger Christian 

Harsløf. 

Brugervenlig teknologi
Teknologien skal bruges til at modernisere velfærden. Allerede nu kan 

sensorer bruges til at skabe tryghed i ældre menneskers hjem. Videomøder 

kan gøre møder med jobcentret mere smidige. Kameraer kan identificere 

huller i vejene. Algoritmer kan forudsige oversvømmelser. Og kommunens 

fakturaer kan godkendes og betales af en computer uden assistance fra 

et menneske. Mulighederne bliver mange flere. Det skal kommunerne 

investere i.

“KL er i dialog med kommunerne om, hvordan vi kan sætte endnu mere 

turbo på udbredelsen af de modne teknologier. Der er masser af tekno-

logier, der har vist sit værd i en eller anden kommune eller et andet sted i 

samfundet, og hvor vi godt kunne være endnu hurtigere til at sætte turbo 

på at få det implementeret”.

“Det er velfærdsteknologi som hjemmemonitorering, som vi bruger inden 

for telemedicin. 

Det kan være administrative processer, hvor vi har set forskellige kommu-

ner arbejde med automatiseringsprocesser indenfor det administrative 

område”. 

“Det er noget, vi tager fat på, ved at få delt de gode erfaringer på tværs 

af kommuner. Det gælder alt fra postsortering til ruteplanlægning og så 

videre.” 

“Det kunne også være digital genoptræning som noget af det mange 

kommuner efterhånden har gode erfaringer med. 

“Det kunne være nogle af de modne teknologier man tog fat på. Det 

kunne også være indenfor hele klima- og miljøområdet,” siger Christian 

Harsløf. 

Tiliden til digitaliseringen
Alle gode tiltag om digitalisering er i sidste ende underordnet, hvis ikke 

borgerne har tillid til de digitale løsninger. I den seneste udgave af Maga-

sinet KITA hed det, at 22 pct. af befolkningen havde udfordringer med de 

digitale løsninger. 

“Derfor skal vi kun introducere de teknologier, som borgerne er trygge ved 

at bruge. Og heldigvis har vi en teknologiparat dansk befolkning”. 

“Men det bekymrer mig at så mange har udfordringer. Derfor er det også 

et af pejlemærkerne i vores politik, at vi skal have mere brugervenlige 

løsninger. Det er i øvrigt også et initiativ i den fællesoffentlige strategi”. 

“Vi kan ikke leve med at der er en gruppe af befolkningen, som føler sig 

sat udenfor. 

Og derfor er det vigtigt, når man designer de her ting, at de opfattes som 

nemme at bruge”. 

“Borgerne skal have flere muligheder. Vi har jo meget snakket om digitali-

sering, som noget man kan blive fritaget for”. 

“Det er ikke det, det handler om. Der vil stadig være nogen, der skal frita-

ges for digital post. Men måske handler det også om, at vi får lavet noget, 

der er mere brugervenligt, end det vi kommer fra. Det analoge spor, at 

skulle møde op nede i borgerservice, er jo heller ikke altid nemt”. 

“Det kan være svært at finde rundt i den offentlige sektor, hvis man begår 

sig analogt, så det allervigtigste er at arbejde med brugervenlige løsninger 

uanset om de er analoge eller digitale.” 

‹‹‹

 Vi skriver den bevidst meget hårdt op imod den udfordring 
 med mangel på arbejdskraft. Det er den altoverskyggende 
udfordring lige i øjeblikket i den kommunale sektor. Det er manglen på 
hænder, og vi har svært ved at se, hvordan den udfordring skal håndte-
res, hvis ikke digitaliseringen bliver en del af svaret.”  

Direktør Christian Harsløf, KL

”
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Mød KOMBIT på Digitaliseringsmessen22

Kom forbi KOMBITs store område på 
Digitaliseringsmessen den 29. september 2022. 

I området kan du høre inspirerende oplæg og få en god 
dialog med repræsentanter fra KOMBIT.

Vi glæder os til at se dig.

Følg med i programmet på 
www.digitaliseringsmessen.dk
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OFFENTLIG DIGITALISERING  ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam

“Digitaliseringen skal løse 
samfundets mangel 
på arbejdskraft”
Regeringen, KL og Danske Regioner har aftalt en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi for perioden 2022-2025. 
Opskriften er, at der skal skabes en sammenhængende og brugervenlig digital offentlig sektor for alle borgere, og 
at anvendelse af afstemt automatisering og bedre udnyttelse af data kan afbøde manglen på arbejdskraft.

Danmark har verdens mest digitale offentlige sektor, og det 

skyldes blandt andet et stærkt fællesoffentligt samarbejde i 

de sidste to årtier. Regeringen, KL og Danske Regioner har nu 

lanceret den sjette digitaliseringsstrategi fra 2022-2025 – og 

det er det lange seje træk, som ved FNs seneste rapport om 

’digital eGovernment’ fra 2020 placerede Danmark på en 

førsteplads.

Men i denne version seks bliver der ikke postet særligt 

mange penge i initiativerne. I Økonomiaftalen mellem KL og 

regeringen fra sidste år er der afsat 320 mio. kr. til strategien i 

perioden 2022-2025. 

Regeringen har oven i det afsat alt 142 mio. kr. i en pulje 

over fire år, som skal bruges på projekter, der løser nogle af 

de udfordringer samfundet har og er en del af regeringens.

digitaliseringsstrategi. 

Vicedirektør Mette Lindstrøm Lage Digitaliseringsstyrelsen: 

“Den ny Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi kommer 

tættere på nogle af de samfundsudfordringer, som digitalise-

ringen har et potentiale til at løse. Det omfatter klimaudfor-

dringer, mangel på arbejdskraft og at forbedre den digitale 

inklusion.” 

Digitalisering skal bidrage til grøn omstilling
“Den grønne omstilling er kommet til som en ny samfunds-

udfordring, hvor digitalisering og data kan bidrage med 

løsninger. Med strategien tager vi et vigtig skridt i den rigtige 

retning i forhold til blandt andet at bruge og genbruge data 

inden for affald og materialer med henblik på genanvendelse, 

men også på tværs af forsyningsområderne. Forsyning er et 

oplagt sted at se på digitalisering som en løftestang”, siger 

Mette Lindstrøm Lage.

Mangel på arbejdskraft
En af de andre samfundsudfordringer, som digitaliseringsstra-

tegien skal være med til at løse, er manglen på arbejdskraft.   

Mette Lindstrøm Lage: “Manglen på arbejdskraft er en stor 

samfundsudfordring, som vi allerede står midt i. Det er et 

område som rammer alle – også private virksomheder. Strate-

gien slår tonen an ved at sige, at udfordringen med mangel 

på arbejdskraft skal løses i et fællesoffentligt samarbejde, 

hvor digitaliseringen skal anses som et værktøj til at frigive 

varme hænder og kloge hoveder på den mest hensigtsmæs-

sige måde. Det handler om at gøre arbejdet nemmere, at 

automatisere arbejdsgange, så medarbejdere, der betjener sig 

af de her løsninger, får mere rum og tid til at tage sig af sin 

kerneopgave.” 

Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at 

hvert tredje rekrutteringsforsøg på tværs af alle brancher var 

forgæves i perioden juni til november 2021. Det svarer til 

126.630 ubesatte stillinger. Vi mangler med andre ord store 

mængder arbejdskraft – og endnu mere når vi ser fremad.

Manglen på arbejdskraft ser ikke ud til at forsvinde foreløbigt. 

Derfor arbejder regeringen med en 10-årsplan om at øge 

anvendelsen af nye teknologier, som robotter eller kunstig 

intelligens, til at udføre administrative opgaver og frigive hæn-

der til den borgernære velfærd. I strategien hedder det, at der 

kan frigives 10.000 arbejdspladser. Derudover skal en række 

initiativer bidrage til den grønne omstilling ved at sikre, at 

mere affald genanvendes, og at det offentlige indkøber mere 

klimavenlig opbevaring og behandling af data. 

“Vi skal arbejde smartere. Vores hænder og vores hoveder 

skal bruges de steder, hvor der er behov for noget mere avan-

ceret. De områder, hvor der kan automatiseres med automati-

ske indberetninger eller bedre beslutningsstøtte, skal vi sætte 

ind med teknologi. Vi har set projekter, som vi mener, der er 

potentiale i. Et eksempel er måden hvorpå vi journaliserer og 

sorterer post, som kan tage lang tid hvis det gøres manuelt, 

og hvor digitaliseringen kan være et effektivt hjælpeværktøj. 
Foto: Agnete Schlichtkrull.
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“Digitaliseringen skal løse 
samfundets mangel 
på arbejdskraft”

Vi kigger på løsninger, der kan automatisere arbejdsgange og frigive 

ressourcer.” 

Fokus på udbredelse 
Den nye Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi sætter også et større 

fokus på udbredelse og idriftsættelse end tidligere.  

“Lige nu siger mange kommuner, at de har massive rekrutteringspro-

blemer. Hvis der er kommuner, der klarer sig bedre under de svære 

vilkår end andre, fordi de har taget digitale løsninger til hjælp, vil vi 

meget gerne kigge på kendte teknologier, som kan bredes ud til andre. 

Vi skal lære af de løsninger, der klarer sig bedst. Så vi går lidt væk fra 

projekter og forsøg til at udbrede kendte løsninger, som tages i drift på 

den korte bane. Det er en satsning, vi sætter i gang over de kommen-

de 10 år, så vi har både brug for udbredelse her og nu og for kreative 

ideer på den længere bane,” siger Mette Lindstrøm Lage. 

Digital inklusion
En undersøgelse fra 2021 foretaget af Digitaliseringsstyrelsen har vist 

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

ringen. 

“De 22 pct. tager vi meget alvorligt. Vi skal blive dygtigere til at inklu-

dere flere og til at gribe dem , som falder ud i en periode. Vi arbejder 

med et fuldt digitaliseret samfund i Danmark, så vi skal hele tiden sikre 

os, at vi ikke taber nogen på vejen. Det er vigtigt, at vi indretter vores 

digitale samfund, så det inkluderer alle.”

“Vores fokus på digital inklusion kommer også af, at der er borge-

re, som ikke kan håndtere det digitale. De har naturligvis krav på at 

kunne foretage deres interaktioner med det offentlige på anden vis. 

Der er godt 300.000 borgere som er fritaget for Digital Post. Vi skal 

gøre, hvad vi kan i det digitale samfund for at inkludere så mange som 

muligt – og det betyder for nogen bedre muligheder for at komme 

med ombord på de digitale løsninger, og for andre betyder det bedre 

muligheder for fritagelse og hjælp. Vi skal understøtte de støtteperso-

ner, der giver hjælp til personer, som ikke er digitalt selvhjulpne, bedre 

end i dag. Det kan både være sagsbehandlere, familiemedlemmer og 

pårørende. Vi skal endelig i den offentlige sektor blive endnu dygtigere 

til at designe løsninger, der er brugervenlige, så de i højere grad imøde-

kommer digitalt udfordrede borgere,” siger Mette Lindstrøm Lage. 

‹‹‹

 Den ny Fællesoffentlige 
 Digitaliseringsstrategi kommer tætte-
re på nogle af de samfundsudfordringer, som 
digitaliseringen har et potentiale til at løse. Det 
omfatter klimaudfordringer, mangel på arbejds-
kraft og at forbedre den digitale inklusion.
Vicedirektør Mette Lindstrøm Lage Digitaliseringsstyrelsen

”
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Kommunaldirektør Eik Møller, 
Ballerup Kommune:

Den Fællesoffentlige 
Digitaliseringsstrategi
er underfinansieret

OFFENTLIG DIGITALISERING  ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam

Kommunaldirektør Eik Møller Ballerup Kommune mener, det er 

rigtigt at investere i offentlig digitalisering for at befæste den 

styrkeposition Danmark har på området. Så langt så godt. Han 

er imidlertid uenig i indholdet af strategien, da den efter hans 

vurdering er underfinansieret. Der er afsat i omegnen af 200 

mio. kr. over tre år. 

“Det er jo peanuts i det store billede. Se blot på SKAT som en-

kelt case. Der investeres milliarder. Det er proportionalt set me-

get små beløb, når man tænker på, at der er et reelt ønske om 

at tage det næste hop i den offentlige digitalisering, hvor vi jo 

er anerkendt og er kommet langt – også set med internationale 

øjne. Hvis vi skal tage det næste hop, så koster det de samme 

beløb, som man bruger på at vedligeholde veje og bygninger. 

Det er det, det koster. Ikke kun som engangsbeløb, men som 

varige løbende investeringer. Den digitale infrastruktur er samlet 

set lige så vigtig for vores samfund som den fysiske infrastruk-

tur. Men det kedelige investerings- og implementeringsperspek-

tiv forsvinder som dug for solen når strategien er lanceret.” 

“Finansieringen er meget undervurderet i strategien, og det 

synes jeg er en skam, fordi så ender vi med nogle halvdårlige 

løsninger, som vi ikke rigtigt får mere ud af, end det vi kan i 

dag. Viljen til at investere i dette område er slående forskellig fra 

viljen til at investere i motorveje og broer,” siger Eik Møller. 

Eik Møller har arbejdet med digitale teknologiløsninger i mange 

år og har været med til at automatisere opgaver i kommunens 

borgerservice. Han har derfor erfaringer med investeringer og 

tidsrammer inden for digitalisering. 

10.000 årsværk over 10 år
I regeringens udspil til digitaliseringsstrategi, skal digitaliseringen 

sikre frigivelse af 10.000 årsværk i løbet af 10 år. 

“De beløb, der er afsat i strategien, kan ikke indfri disse mål. 

Der skal være både tid og penge til at kunne implementere, 

vedligeholde og videreudvikle de løsninger, men hvis man kan 

spare 10.000 ansatte, så kan man vel også frigive flere ressour-

cer til at investere i digitalisering og automatisering. Det er ude 

af proportioner – både de afsatte midler og de høje ambitioner 

for besparelser. Der skal investeres før man kan spare,” siger Eik 

Møller.

Hvis der skal spares 10.000 årsværk over 10 år og det bringes 

ned på kommunalt niveau, svarer det til, at Ballerup Kommu-

ne skal fjerne 80-85 medarbejdere i administrationen på den 

konto. 

“Det er en del og det sker ikke af sig selv, og det sker slet ikke, 

“Viljen til at investere i broer og motorveje er meget forskellig fra viljen til at investere i digitalisering og auto-
matisering af arbejdsgange i den offentlige sektor,” siger kommunaldirektør Eik Møller, Ballerup Kommune 
efter lanceringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fra Digitaliseringsstyrelsen.
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hvis ikke man investerer i det. Og så er vi tilbage ved udgangs-

punktet”. 

Inden man når frem til at effektivisere er der opgaver som sy-

stemvedligehold, kontraktforhandlinger, compliance, implemen-

tering og alt muligt andet. 

“IT lever jo ikke af sig selv, bare fordi man siger det højt i Finans-

ministeriet. Det kræver en betydelig organisatorisk indsats at få 

de nye løsninger til at blive mere effektive end dem vi har. Så 

der skal kigges på analyser af arbejdsgange, der skal kigges på, 

hvor man bedst kan pille ressourcer ud, fordi der kommer nye 

digitale arbejdsgange”. 

“Men det kommer jo ikke af sig selv, så i en periode vil vi sikkert 

skulle bruge flere ressourcer for at spare nogle ressourcer. Den 

mekanisme er fuldstændig fraværende i strategien,” siger Eik 

Møller.

Mange står udenfor 
Et af de emner, som har fyldt noget i medierne henover som-

meren, er, at stadig flere borgere oplever udfordringer med 

digitaliseringen. 

“Vi er nødt til at finde ud af, hvordan vi sørger for, at alle 

borgere oplever, at det at vi får en stadig mere digital offentlig 

sektor, er et gode og en værdifuld ting. Og den del fylder ikke 

nok i strategien. Min oplevelse i Ballerup er, at vi skal tænke os 

grundigt om for hele tiden at sørge for at fastholde borgernes 

tillid til det offentlige. Borgere stoler jo på mennesker. De stoler 

ikke nødvendigvis på teknologi, bare fordi nogen synes teknolo-

gi er godt”. 

“Vi er nødt til at have en samtale om, hvordan den offentlige i 

sektor samlet set skal udvikle sig, og den del synes jeg er under-

belyst i strategien. Det kan jo være at det rette niveau er, at vi 

ikke skal gå efter at være nummer et i verden på digitalisering 

for digitaliseringens skyld. Men nummer 10 og så nummer et til 

at få borgerne med”. 

“Jeg ved godt, at det ikke er selve strategien ambition, men så 

bør det være en samtale, vi har derudover”. 

“Ellers er der en risiko for, at vi kobler 25 pct. af befolkningen 

af samfundsudviklingen uden nogen har besluttet det. Dataetik 

skal ind på det politiske bord, så det ikke er os i administrati-

onerne, der tager en masse beslutninger som borgerne ikke 

forstår eller er med på. Teknologibegejstringen, der lyser ud af 

digitaliseringsstrategien, må ikke blive for naiv. Det har vi ikke 

gavn af. Måske bør vi sætte tempoet en lille smule ned og få 

flere med?” siger Eik Møller. 

‹‹‹

 De beløb, der er afsat i strategien, kan ikke indfri disse mål. Der skal være både tid og penge til at kunne 
 implementere, vedligeholde og videreudvikle de løsninger, men hvis man kan spare 10.000 ansatte, så kan man vel 
også frigive flere ressourcer til at investere i digitalisering og automatisering. Det er ude af proportioner – både de afsatte 
midler og de høje ambitioner for besparelser. Der skal investeres før man kan spare.
Kommunaldirektør Eik Møller, Ballerup Kommune”
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Bestyrelsesformand i ØS Indsigt, Lars Vad Jensen, Holstebro Kommune, er 

svært godt tilfreds med den nye firårige kontrakt med EG. 

“Vi modtog tre tilbud fra tre leverandører, som alle i bestyrelsen kunne 

se sig selv i. Der var tale om høj kvalitet fra alle tre, og det er en god 

oplevelse som ejer at opleve den appetit fra markedet og en forståelse 

for, at vi er en slags andelsforening, hvor kommuner og regioner arbejder 

sammen om at udvikle noget nyt. Vi køber ikke et færdigt produkt, som 

leverandøren kan lange over disken. Derfor spørger man sig selv, når der 

nu er gået fire år siden sidst, vi var i udbud, om der er nogle, der vil lege 

med os. Det var der heldigvis og alle tre leverandører vidste, at det var et 

udbud, hvor kvaliteten var i højsædet. Vi valgte det bedste,” siger Lars 

Vad Jensen.

Foreningen ØS Indsigt har eksisteret siden 1977, hvor softwarevirksom-

heden EG, tidligere EDB-gruppen i Herning, har vundet flere udbudspro-

cesser. Efter et EU-udbud har EG genvundet opgaven med den fortsatte 

udvikling, support, vedligeholdelse og drift af økonomisystemet. 

Sekretariatsleder i ØS Indsigt Mads Nørgaard Seirup: 

“Der var ingen tvivl om, at EG gav det bedste tilbud – set i forhold til pris 

og kvalitet. Netcompany og CGI var de to andre leverandører. Ved sene-

ste udbudsproces i 2018 endte EG også med at vinde efter en klagepro-

ces. ØS Indsigts evaluering er endt med samme resultat som i 2018”.    

Den nuværende version af økonomisystemet er designet i 00’erne og skal 

moderniseres for at sikre, at ØS Indsigt også lever op til forventningerne i 

fremtiden som et moderne styringsredskab.

Foreningen har vedtaget et moderniseringsprogram, der betyder, at ØS 

Indsigt i stigende grad automatiseres, lige som systemet i endnu højere 

grad skal kunne integrere effektivt med andre it-systemer for at under-

støtte arbejdsgange på tværs af forvaltninger og sektorer.

Åbent økonomisystem
Det er et åbent økonomisystem, der er modulært opbygget. 

“Det er et fællesejet økonomisystem, og vi kræver, det har stor tilgæn-

gelighed. Mange kommuner har tidligere løbet panden mod en mur hos 

leverandører med lukkede systemer. Så skal man spørge om at få adgang 

til egne data fra andre fagsystemer og betale leverandøren for at få 

denne adgang. Som ejer af ØS Indsigt – kan vi bede leverandøren om at 

få adgang til bestemte data, uden at der skal udvikles nyt eller uden det 

koster ekstra. Det diskuterer vi ikke i ejerkredsen”. 

“Det, vi gør nu, er at opgradere den del, hvor nye brugere kan få adgang 

til økonomidata, som en del af vores moderniseringsprogram. Vores 

lejlighedsmæssige brugere – f. eks. en skoleleder kan bruge ØS Indsigt til 

at styre betalinger og opkrævninger. Det opgraderer vi, så der kommer 

nye fordele i organisationerne og ikke kun blandt de tunge brugere i 

økonomiafdelingerne,” siger Lars Vad Jensen. 

Kvalitet er vægtet med 70 pct. i udbuddet. Den nye kontrakt starter 1. 

Juli 2022. 

“Der er rigtig meget anderledes. Vi er blevet mere præcise i, hvordan vi 

gerne vil samarbejde med leverandøren og vi har fokus på transparens. Vi 

vil jagte værdiskabelse og sikkerhed om data i den teknologiske platform. 

Det fylder mere i den nye kontrakt,” siger Mads Nørgaard Seirup. 

EG vinder kontrakt til 
ØS Indsigt på 150 mio. kr. 
Softwarevirksomheden EG lander en ny firårig kontrakt på 150 mio. kr. til foreningen ØS Indsigt, som består 
af 11 kommuner og to regioner. Foreningen har eksisteret siden 1977.  

OFFENTLIG DIGITALISERING  ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam

- fortsættes på side 16  ››› 



Der er stigende fokus hos blandt andet 
Datatilsynet på efterlevelse af ISO27001/2, 
GDPR, NSIS og NIS-direktiverne. Centrale dele 
indenfor it-sikkerhed er fortrolighed, integritet og 
tilgængelighed, herunder hvorvidt der er styr på 
brugere og adgange. Derfor vil der også fremover 
blive stillet skrappe krav til kontrol og tilsyn. 

For mange organisationer er det en tidskrævende 
opgave at kontrollere rettighedsniveauet til it-
systemerne for de enkelte medarbejdere. Med 
OS2mo får du et støtteværktøj, der giver indsigt i 
alle brugeres it-adgange og rettigheder. Samtidig 
giver OS2mo den enkelte leder nem adgang til at 
gennemføre et tilsyn på en effektiv måde.

Indblik og overblik med OS2mo

Telefon:  + 45 3336 9696 
Mail: info@magenta.dk

Hjemmeside: www.magenta.dk

OS2mo klæder 
din organisation 
på til fremtidens 
skærpede 
it-sikkerhedskrav

OS2mo er et brugervenligt værktøj, der er 
udviklet til at forene jeres medarbejder- og 
organisationsdata. Løsningen giver desuden et 
overblik over, hvordan organisationen så ud i går, 
hvordan den konkret ser ud i dag. Og så rummer 
OS2mo en spol-frem-mulighed, så du kan designe 
fremtidige organisationsændringer, der træder i 
kraft automatisk. 

Med OS2mo får du indblik i 
organisationsstrukturen, afdelingerne, de ansattes 
forhold, titler, tilknytninger samt ledelsesansvar. 
OS2mo understøtter organisationsændringer fra 
start til slut, reducerer antallet af arbejdsgange og 
giver overskud til meningsfuldt arbejde. 

OS2mo er skabt med fokus på sikkerhed og 
kvalitet og er med til at sikre efterlevelse af 
gældende lovkrav. Alt er open source, hvilket giver 
organisationen fuldt ejerskab over produktet og 
komplet gennemsigtighed i løsningen. 

På os2mo.magenta.dk kan du blive klogere på, 
hvordan OS2mo kan give struktur og overblik i 
jeres organisation samt støtte jeres compliance-
arbejde. 

Hvilke brugere har rettighederne i din 
organisation?

OS2mo er 100% offentlig kode

OS2mo giver effektiv beslutningsstøtte i 
forhold til GDPR

OS2mo er nemt og brugervenligt
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Organisk vækst
Syddjurs Kommune er den nye kommune der er kommet med i ejerkred-

sen. Lars Vad Jensen omtaler det som organisk vækst i foreningen. 

Men hvad der er nok så interessant er foreningens vækst i den passive del 

af ejerkredsen. Interessen for ØS Indsigt er nærmest eksploderet blandt 

kommuner og regioner.

Ved det seneste udbud i 2018 var der 17 kommuner med som passive 

medlemmer. Det er nu vokset til 31 kommuner svarende til 82 pct. Dertil 

kommer, at foruden de to regioner – Region Nord og Region Midt – er 

Region Syd og Region Hovedstaden kommet med i den passive del af 

ejerkredsen. 

De passive medlemmer kan i løbet af kontraktperioden veksle det om til 

et aktivt medlemsskab og komme med i ejerkredsen og blive kunde på ØS 

Indsigt uden at skulle gå i udbud. 

“Vi har løftet udbudspligten til ØS Indsigt på vegne af de passive medlem-

mer. De skal ikke selv gennemføre et udbud. De kan komme med ombord 

med det samme, hvis de beslutter at blive aktive medlemmmer. Omvendt 

hvis en kommune eller region står udenfor foreningen, ønsker at være 

medlem, kan de først komme med i ejerkredsen efter der er gennemført 

et nyt udbud,” siger Lars Vad Jensen.  

‹‹‹

Ejerkredsen:
Regioner:

Region Midt

Region Nord

FAKTA
Kommuner:     
Gladsaxe, Herning, Hjørring, Holstebro, Hørsholm, Ikast-Brande, Jammerbrugt, 

Odense, Svendborg, Syddjurs, Vejle

 Vi er blevet mere præcise i, hvordan vi gerne vil samarbejde med leverandøren og vi har mere fokus på transparens. 
 Vi vil jagte værdiskabelse og sikkerhed om data på den teknologiske platform.
Sekretariatsleder Mads Nørgaard Seirup, ØS Indsigt”

 Der er særdeles stor interesse for ØS Indsigt. 
 Vi har løftet udbudspligten til ØS Indsigt på 
vegne af de passive medlemmer.
Bestyrelsesformand Lars Vad Jensen, ØS Indsigt:”

‹‹‹

Forrest bestyrelsesformand Lars Vad Jensen, Holstebro Kommune.
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MENU

IT-BRUGERUNDERSØGELSE
De fleste har prøvet den populære it-

brugerundersøgelse. Her får du et

enestående kendskab til brugernes

tilfredshed med it-servicen. Serveres

med en stærk peergruppe og vores nøje

udvalgte detailrapportering. 

IT-ØKONOMIANALYSE
En ægte klassiker indenfor it-analyser.

Her får du et grundigt indblik i it-

omkostningsniveauet og it-kompleksiteten.

Alle tal, resultater og nøgletal krydres

med skarpe benchmarks. Hertil it-profil.

TIP BENCHMARKANALYSE
Gå all in med vores signaturanalyse, TIP,

og vi garanterer, at du bliver mæt. Her

får du masser af indsigt, udbytte og

brugbare resultater. Det helt rette valg

til dig, der ikke vil gå på kompromis.

VÆLG DIN FAVORIT

*** Alle analyser serveres med support

og konsulentassistance ad libitum ***



Da KOMBITs administrerende direktør Thomas Rysgaard Chri-

stiansen, trådte til i 2015 som afløser for den tidligere direktør 

Hans Berthelsen, var det under overskriften, at den nye direktør 

var “mere kommerciel”.

KOMBIT er et aktieselskab, ejet af KL, som de 98 kommuner stif-

tede i fællesskab i 2009, kort tid efter at de solgte deres gamle 

it-selskab KMD til den svenske kapitalfond EQT og ATP. KOMBITs 

opgave var at konkurrenceudsætte udvalgte KMD-systemer.

“Vi har nået en milepæl. Alle kernesystemer i monopolbruddet 

kører og er taget i brug, og der udbetales adskillige milliarder 

hver måned gennem de nye it-systemer. Jeg mener, vi har 

eksekveret i forhold til de opdrag, vi fik,” siger en meget tilfreds, 

Thomas Rysgaard Christiansen, der siger, at han forlader KOMBIT 

med højt hævet hoved.

KOMBIT blev født med en kapital på 1,2 mia. kr. fra kommuner-

nes salg af KMD og fik sammen med ATP til opgave at konkur-

renceudsætte 17 monopolsystemer fra KMD. Med monopol-

bruddet har kommunerne samlet set sparet 25 pct. på deres 

it-licenser til disse løsninger.

De systemer vil skulle genudbydes på et senere tidspunkt, når 

udbudsloven kræver det. Det er KOMBITs systemportefølje. Det 

har taget 12 år at få kommunerne fri af det it-monopol, de selv 

skabte.

“Den konstruktion, vi har lavet, betyder, at vi er i økosystemet og 

fastholder vores rolle som kontraktholder over for leverandører-

ne og sikrer, at der bliver leveret og at systemerne vedligeholdes 

og videreudvikles,” siger Thomas Rysgaard Christiansen.

De konstante lovændringer - og på visse sagsområder er de gan-

ske mange og ofte - kræver, at systemerne konstant opdateres.

“Det er helt unikt. Tidligere var alle systemer ejet ét sted og kør-

te, så længe de kunne. Nu tænker vi hele tiden i at kunne forny 

Thomas Rysgaard 
siger farvel til KOMBIT

OFFENTLIG DIGITALISERING  ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam

Medarbejder nummer 19 og firmaets øverste 
direktør gennem syv år, Thomas Rysgaard Chri-
stiansen, siger farvel til KOMBIT. Han ved endnu 
ikke, hvad fremtiden bringer, men han mener 
det er det rigtige tidspunkt at sige farvel efter 13 
år. Han forlader virksomheden godt tilfreds med 
de resultater, der er skabt i kommunerne med 
monopolbruddet. 
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og opgradere dem, så vi kan komme længere. Derfor er de 1,2 mia. 

kr. ikke kun en udgift. Det er en investering i fremtiden, der sikrer, at 

it-systemerne konstant fornyes, og investeringerne vedligeholdes langt 

mere end tidligere,” siger KOMBIT-direktøren. 

Besøg fra Tokyo og Skotland
Lidt kuriøst fortæller KOMBITs direktør, at udenlandske besøgende 

jævnligt kigger forbi kontoret i Halfdansgade på Islands Brygge for at få 

fortalt “historien om KOMBIT”. Den er set i et internationalt perspektiv 

bemærkelsesværdig, og Danmark har som nation gennem de seneste 

fire år ligger nummer et i verden inden for offentlig digitalisering. 

Der har været besøg af delegationer fra Brasilien, Sverige, Israel og 

Østrig og i juni måned var der fint besøg fra Tokyo og Skotland. Tokyo 

er en by med 14 mio. Indbyggere og 65 kommuner.

Thomas Rysgaard Christiansen: “De var meget imponerede over vores 

resultater. De står med præcist de samme dilemmaer, som vi gjorde, 

efter vi solgte KMD. De er interesseret i den model, vi har brugt, hvor 

kommunerne har etableret et aktieselskab, der indkøber IT på vegne af 

alle kommuner - og som er født med en startkapital, så kommunerne 

ikke selv har økonomiske udlæg mens løsningerne udvikles. Dermed har 

vi kunnet mindske risikoen for kommunerne og bevæge os hurtigere 

ved at få alle med,” fortæller Thomas Rysgaard Christiansen.

Han synes imidlertid det er lidt ærgerligt, at Danmark ikke er bedre til 

at eksportere løsninger og forretningsmodel inden for den offentlige 

sektor. 

KOMBIT er en ekspertorganisation, som er dygtige inden for ny tekno-

logi med omkring 230 ansatte. Det er en konstruktion, hvor KOMBIT 

afsøger markedet og kommuner spiller ind med deres lokale forret-

ningsviden. “Når vi sammenligner os med, hvordan det er gået i andre 

lande i det offentlige, i kommunerne, så kan vi sagtens glæde os over, 

hvor langt vi er nået”.  

“Vi har løst denne opgave sammen med kommunerne, sammen med 

it- og digitaliseringscheferne, sammen med direktionerne og inden for 

de økonomiske rammer, vi har fået. Denne samarbejdsmodel har vist 

sig at holde vand. Vi er lykkedes med det her. Der har været forsinkelser 

og andre bump på vejen, men monopolbruddet er noget, vi kan være 

rigtig, rigtig stolte af i kommunerne,”  

“Da man solgte KMD i 2009 havde vi nogen politikere, som havde 

modet til at sige, vi udbetaler ikke alle de penge, som vi fik for KMD. Vi 

udbetaler halvdelen, og så lægger vi halvdelen ind i en ny organisation 

(KOMBIT red.). Det har vist sig i min optik at være en fuldstændig rigtig 

beslutning. En meget modig beslutning, som blev truffet i KLs bestyrelse 

dengang. Det kan kommunerne godt være rigtig stolte af, at der var 

nogen, der var så forudseende. I dag har vi en digital infrastruktur, som 

ingen andre i verden har,” siger Thomas Rysgaard Christiansen.

Digital infrastruktur er fremtiden
“Den digitale infrastruktur er fundamentet for Kommunernes fremtid. 

At sagsbehandlerne kan se et tværsnit af data, og at vi kan vende data 

ud mod borgerne, så de kan se deres egne data. Store dagsordener 

som sikkerhed og transparens bor nede i infrastrukturen. Vi har kunnet 

understøtte kommunerne bredt. Infrastrukturen er fundamentet, og det 

er også der, kommunernes investeringer vil ligge i fremtiden”.

“Jeg kunne godt tænke mig, at Danmark var mere tydelige med at 

eksportere den digitale infrastruktur. Når jeg har møder med udenland-

ske regeringer, er de virkelig betagede af vores digitale infrastruktur. 

De spørger ind til, hvordan de skal gribe det an, hvis de også skulle 

gennemføre det. Vi har lavet en cirkulær økonomi, hvor vi geninvesterer 

de midler, vi får fra kommunerne. Så løsningerne er ikke statiske og 

bare står og snurrer indtil de kasseres. Nu har vi moderne løsninger, som 

vi løbende opdaterer og videreudvikler. Vi står et helt andet sted i dag,” 

siger Thomas Rysgaard Christiansen.   

‹‹‹

Thomas Rysgaard Christiansen fratræder officielt den 

1. August, hvor projektdirektør Peter Egelund, tiltræder 

midlertidigt. Frem til 1. oktober er Thomas Rysgaard en 

slags back-up for KOMBIT i overleveringen af opgaver, 

mens KOMBITs bestyrelse leder efter en permanent 

afløser for Thomas Rysgaard Christiansen.

FAKTA

 De var meget imponerede over vores resultater.  
 De står med præcist de samme dilemmaer, som vi 
gjorde, efter vi solgte KMD. De er interesseret i den model, vi 
har brugt, hvor kommunerne har etableret et aktieselskab, 
der indkøber IT på vegne af alle kommuner - og som er født 
med en startkapital, så kommunerne ikke selv har økonomi-
ske udlæg mens løsningerne udvikles. Dermed har vi kunnet 
mindske risikoen for kommunerne og bevæge os hurtigere 
ved at få alle med.
Adm. dir. Thomas Rysgaard Christiansen, KOMBIT

”

‹‹‹
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Af Flemming Kjærsdam

Da KOMBIT blev stiftet tilbage i 2009 viste en undersøgelse blandt kom-

munaldirektørerne, at det største problem var, at det var både dyrt og 

besværligt at få adgang til kommunens egne data på tværs af fagområder. 

Data lå i fagsystemerne, og dér lå de godt. Tre ud af fire kommunaldirektø-

rer så den manglende dataadgang som den største strategiske udfordring 

for kommunerne. 

Her 13 år senere har KOMBIT lanceret en ny Data Analyse Platform i FLIS, 

som gør kommunerne i stand til at se og benytte de data, som FLIS suger 

op fra de kommunale fagsystemer. Dermed kan kommunerne se egne 

data og sammenligne sig med andre kommuner ved hjælp af Business 

Intelligence værktøjer som  Power BI og Target. DAP giver kommunerne en 

ny og enklere adgang til data.

Med andre ord ser det ud som om, at FLIS nu løser den strategiske udfor-

dring som kommunaldirektørerne efterlyste tilbage i 2009. KOMBIT beteg-

ner selv DAP som et nyt koncept, hvor kommunerne på fem dataområder 

får direkte adgang til at kunne køre analyser på FLIS-data.

”Det smarte ved FLIS DAP er, at vi har skabt indgang til data på et nyt 

niveau, hvor alle kan være med. FLIS er ikke længere kun forbeholdt de 

teknisk datakyndige personer i kommunerne. Alle medarbejdere og ledere 

kan nu arbejde med FLIS-data. De kan udforske emner om deres kommu-

ne og sammenligne med andre kommuner. De kan udvikle rapporter og 

analyser direkte i fx Excel, Power BI eller andre indkøbte 

løsninger. De kan også bruge de standardrapporter, som vi allerede nu har 

lavet til dem, som Borger og Ydelser, og som vi i de kommende måneder 

sammen med KL og kommunerne vil udbygge efter behov,” siger projekt-

leder Louise Dalby, KOMBIT.

FLIS er som et kinderæg
Forretningschef for tværgående løsninger og data, Ina Corydon, KOMBIT, 

“kalder FLIS for et kinderæg”.

“FLIS består af tre lag. I det første lag har 90 kommuner adgang til aggre-

gerede data på otte faglige områder. Det betyder, at nede i næste lag, har 

den enkelte kommune adgang til mange data på tværs af deres egen kom-

munes fagområder helt ned på borgerniveau. De kan også hente historiske 

data – 10 år bagud”. 

“Det tredje lag i FLIS er data fra bl.a. CPR, Danmarks Statistik og Dream”. 

“Det budskab har vi ikke været gode nok til at fortælle kommunerne. Men 

med den nye Data Analyse Platform i FLIS bliver det meget enklere at ar-

Ny platform i FLIS skaber 
nemmere adgang til data for 
kommunerne
Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) er i maj måned blevet opgraderet med en ny Data Analyse 
Platform (DAP), som giver kommuner en ny og enklere adgang til data. Nu er det blevet nemmere at tilgå egne 
data og benchmarke sig med andre kommuner. I alt 90 kommuner er med på FLIS. 
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bejde med. Kommunen kan nu måle sig selv og supplere egen ledelsesinformation med andre typer 

data, som kommunen ellers ikke ville have haft adgang til,” siger Ina Corydon. 

Som nævnt mente tre ud af fire kommunaldirektører, at den manglende dataadgang var det største 

strategiske problem. Og seks ud af 10 kommunaldirektører mente, at leverandørerne ikke var villige 

nok til at samarbejde med kommunerne om at løse dette. 

Nu opsamler FLIS data fra 76 datakilder fra 14 leverandører og 27 kildesystemer. Konkurrencen på 

det kommunale it-marked har skabt en mangfoldighed af data, der nu kan udnyttes. Et eksempel er 

regnemaskinen YdelsesRefusion (YR), som er en af de mange datakilder, der håndterer refusioner for 

61 mia. kr. for forskellige ydelser. 

Ina Corydon: “De mange data som kommunerne har adgang til i det nye FLIS DAP er konteret og 

standardiseret og nøje udvalgt på tværs af kommunerne. Det vil sige, at når en kommune vælger 

et udsnit af data til en analyse for et område, så kan de sammenligne dem med andre kommuners 

data og være på sikker grund, da der ikke er forskelle i måden data er gjort op på”. 

Louise Dalby: “Det er positivt, at man kan sammenligne data med andre kommuner. Men det er 

et af problemerne i ledelsesinformationen andre steder, at hvis man ikke har et rigtigt og ensartet 

sammenligningsgrundlag, så er det æbler og pærer. I FLIS har vi brugt rigtig mange år på at ensrette 

data. Det lyder nok kedeligt, men vi har sammen med KL og kommunerne, styrelser og ministerier 

været enige om strukturen”. 

“Vi har nu nogle unikke muligheder for at benchmarke på tværs af kommuner og sektorer, da 

datagrundlaget på mange områder er standardiseret. Det er også det der gør, at vi kan bruge nye 

teknologier, som for eksempel AI og Machine Learning, da vi har 10 års historiske økonomidata for 

98 kommuner fuldstændig standardiseret efter Indenrigsministeriets kontoplan”. 

“Såfremt en kommune laver en Machine Learnings-algoritme på et specifikt dataområde, så vil de 

andre kommuner kunne få glæde af det. Det åbner helt nye perspektiver for videndeling,” siger 

Louise Dalby.

‹‹‹

FAKTA

FAKTA

FAKTA

FLIS – det fælleskommunale ledelses-

informationssystem samler data fra 

kommunernes fagsystemer, som kom-

munerne kan bruge til lave analyser og 

ledelsesinformation og til at benchmar-

ke sig med andre kommuner.

FLIS DAP er en ny, enklere indgang til 

FLIS-data og skal ses som et supplement 

til FLIS-datapakker. Hver måned sendes 

opdaterede pakker med FLIS-data ud 

til kommunerne som enten selv eller 

via kommunens BI-leverandør indlæser 

datapakkerne i kommunens BI-løsning, 

så data kan bruges af kommunens 

analysemedarbejdere m.fl. til analyse og 

rapportering.

Eksempler på udtræk af data 
Udgifter per 0-17-årig i din kommune 

og sammenligne det med udgiftsniveau-

et i andre kommuner og over tid.

Skatteindtægt per 17-66-årig i din kom-

mune og sammenligne med indtægtsni-

veauet i andre kommuner og over tid.

Omkostninger til ældregruppen over 66 

år i din kommune, sammenlignet med 

andre kommuner og over tid.

Med en af FLIS DAP standardrapporter 

i Excel og Power BI er du i gang med 

det samme. Der er udviklet en række 

baseret på økonomidata, Ydelsesrefu-

sion, nøgletal m.fl., der gør det nemt 

for dig at komme i gang. Du kan også 

udvikle dine egne analyser og rapporter. 

Det kræver blot, at du har adgang til 

Det er NetCompany, der som leverandør 

af FLIS, der har udviklet FLIS DAP

KOMBIT oplyser at udgifterne er taget 

af udviklingsbudgettet

82 kommuner er uddannet i FLIS DAP  

 De mange data som 
 kommunerne har adgang til i 
det nye FLIS DAP er konteret og stan-
dardiseret og nøje udvalgt på tværs 
af kommunerne. Det vil sige, at når en 
kommune vælger et udsnit af data til 
en analyse for et område, så kan de 
sammenligne dem med andre kommu-
ners data og være på sikker grund, da 
der ikke er forskelle i måden data er 
gjort op på.
Forretningschef Ina Corydon, KOMBIT

”

 Det smarte ved FLIS 
 DAP er, at vi har skabt 
indgang til data på et nyt niveau, 
hvor alle kan være med. FLIS er ikke 
længere kun forbeholdt de teknisk 
datakyndige personer i 
kommunerne.
Projektleder Louise Dalby, KOMBIT

”

‹
‹
‹

‹
‹
‹

‹
‹
‹
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Af Carsten Steno

Frem til 2030 kommer kommunerne ifølge flere prognoser til 

at mangle yderligere 44.000 medarbejdere, hvis serviceniveau-

et er det samme som idag. De har kun udsigt til at kunne få 

10.000, hvis kommunernes andel af den samlede rekruttering af 

arbejdskraft bliver som nu. 

Den udfordring skal bl.a. imødegås via et stærkt fokus på nye 

digitale løsninger, der letter arbejdsgange, frigør hænder og 

samtidig gør det nemmere for borgerne at komme i kontakt 

med kommunen. Det er hovedbudskadet i Kommunernes 

Landsforenings nye digitaliseringspolitik. Men det er lettere 

sagt end gjort, når f.eks. Aalborg borgmester Thomas Kastrup 

Larsen, formand for KL´s Arbejdsmarked- og borgerservice-

udvalg, drømmer om plejehjem hvor ”de prøver sensorbleer, 

der registrerer om bleen skal skiftes, hvor de har sensorer, som 

automatisk registrerer om beboerne falder, hvor de har medi-

cindoserings-maskiner, som automatisk doserer pillerne efter 

lægens anvisninger, og hvor de har intelligent vagtplanlægning, 

der reducerer behovet for vikarer”. Som han siger: Der er ikke 

Digitale løsninger skal frigøre 
hænder, men det er nemmere 
sagt end gjort
Kommunerne har store ambitioner om nye digitale løsninger, der kan reducere behovet for arbejdskraft. 
Men ude i kommunerne er det svært i praksis. ”Vi møder ofte en mur”, siger praktiker. ”Hvis blot løsningerne 
medfører et øget serviceniveau, bruges pengene forkert,” advarer professor. 
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noget sluttidspunkt for digitalisering.

Men faktum er, at digitalisering er svært, og det medfører ikke 

altid frigørelse af ressourcer. 

Pilotprojekter forbliver piloter
Skal man tro divisionsdirektør Johnny Iversen fra den nordiske 

software leverandør EG, der har mange kunder i den kommu-

nale sektor, er der gode pilotprojekter rundt om i kommunerne. 

Men de forbliver ofte pilotprojekter.  

”I en hårdt presset hverdag i kommunerne kan det være svært 

at finde ressourcerne til at digitalisere”, mener Johnny Iversen, 

der peger på, at de kommuner, hvor det lykkes, har sikret sig, 

at der er et incitament til at føre pilotprojekterne videre. Det er 

vigtigt, hvis f.eks en digitaliseringsløsning frigør to fuldtidsstil-

linger, som så går fra det budget og den afdeling, der har haft 

besværet med at udvikle og implementere piloten.

Han peger samtidig på, at flere og flere kommuner nu bruger 

standardløsninger, fordi de er nemmere at implementere, og 

derfor ikke har det samme ressourcetræk på organisationen.

Han understreger vigtigheden af, at man i kommunerne gen-

nemgår sine processer og arbejdsgange og forenkler dem, inden 

man giver sig til at digitalisere dem. 

”Digitale løsninger kræver nytænkning af den måde, man ar-

bejder på. Det kræver i nogle tilfælde et opgør med de vanlige 

processer”, siger han og fortsætter: ”Vores stærke nationale it- 

infrastruktur har heldigvis skabt et godt grundlag for standard-

løsningerne, der bliver leveret af en række forskellige leverandø-

rer. Det sikrer både konkurrence i markedet, innovation, mindre 

ressourcetræk hos kommunerne og hurtigere implementering”. 

 

Trods små projekter møder man ofte muren
Kim Schaarup Sørensen, IT-supportchef i Hjørring kommune, er 

en af kommunernes praktikere, der er med til at implementere 

nye digitale løsninger. Eksempelvis har de i Hjørring indført et 

digitalt selvvisiteringssystem for borgere i ældreområdet, der er 

berettiget til at få leveret varm mad. Her kan borgerne bestille 

måltider og aflyse leverancen. Desuden har kommunen lavet en 

bookingløsning til tidsbestilling af samtaler med byggesagsbe-

handlere i Teknik og Miljø. 

”Vores egne mindre projekter er drevet nedefra af et behov, 

som er opstået i egen baghave. I sådanne situationer kan vi lave 

forholdsvis enkle løsninger, som eventuelt også kan eksporteres 

til andre kommuner, som vi samarbejder med”: 

”Men jeg kunne godt tænke mig, at vi fik tid og penge til at 

eksperimentere lidt mere”, tilføjer han.

I hvor høj grad de løsninger, som Kim Schaarup har været med 

til at indføre, frigør ressourcer, har han ikke overblik over. Det 

ville kræve, at man gik ind og målte på om den kommunale 

service i områderne blev bedre i kraft af løsningerne. 

Han er dog ikke i tvivl om, at et stort projekt i Hjørring kommu-

ne som overgangen til Microsoft 365 platformen, hvor mails 

samt diverse data lægges op i skyen, så alle data kan tilgås af 

alle medarbejdere fra alle mobile platforme, vil spare tid, som 

kan bruges bedre på andre formål.

 Desuden kommer den fælles kommunale infrastruktur også 

mere i spil og dermed kan gøre det lettere at gennemføre digi-

tale løsninger på tværs af kommunerne, bl.a. fordi der nu kan 

stilles krav til leverandørerne om at leve op til infrastrukturen. 

Han fremhæver samtidig, at digitaliseringsløsninger – selv de 

mindre af slagsen – meget ofte løber ind i problemer med 

GDPR-regler og lovgivning om data-etik. ”Her møder vi tit en 

mur”, påpeger han. 

Et område, hvor der er arbejdet intensivt med nye digitale 

pædagogiske værktøjer, er dagtilbudsområdet. Her viser en 

KL-rapport fra 2020, at fokus på den digitale omstilling er trådt i 

baggrunden til fordel for andre opgaver. Desuden peges der på, 

at personalet i de kommunale dagtilbud mangler kompetencer 

til at bruge de digitale værktøjer.

I en anden rapport fra ledelseskonsulenthuset Qvarts om stat, 

regioner og kommuners vej mod en digital offentlig sektor 

understreges det, at kommunerne har for lidt fokus på, hvordan 

nuværende opgaver kan overflødiggøres. ”Det er åbenbart van-

skeligt at forholde sig konkret til og betragtes som noget, der 

sker længere ude i fremtiden,” hedder det i rapporten

 I en hårdt presset hverdag 
 i kommunerne kan det være 
svært at finde ressourcerne til at 
digitalisere”, mener Johnny Iversen, 
der peger på, at de kommuner, hvor 
det lykkes, har sikret sig, at der er et 
incitament til at føre pilotprojekterne 
videre.
Divisionsdirektør Johnny Iversen, EG

”
- fortsættes på side 24 ››› 
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Man skal kende målet – ellers brugs pengene forkert
I det nationale forskningscenter for Velfærd, VIVE, peger pro-

jektchef cand. oecon. Niels Jørgen Mau Pedersen på, at der ikke 

efter hans kendskab findes ret megen evidensbaseret viden om, 

i hvilket omfang digitale løsninger frigør arbejdskraft.

”Der har i de senere år ikke været helt så meget fokus på 

effektiviserings-dagordenen som tidligere. Det man kan sige, er, 

at det er helt afgørende ved digitaliseringsprojekter, at man gør 

sig klart, hvad formålet med dem er. Er det effektivisering eller 

resulterer projekterne reelt i en forhøjelse af kommunernes ser-

vice, så de eventuelt overskrider serviceloftet med efterfølgende 

udgiftsstigninger. Det skal man gøre sig klart, ellers risikerer man 

at bruge pengene forkert”, siger Niels Jørgen Mau Pedersen. 

Han peger samtidig på, at der er en grænse for, i hvor høj grad 

kommunerne kan ”udlicitere” mere af arbejdet til borgerne selv, 

i ”digitale Ikea-løsninger”.

Borgernes it-kompetencer skal også kunne følge med”, siger 

han. 

Størrelsen betyder noget
Professor i offentlig økonomistyring ved Aalborg Universitet, 

Per Nikolaj Bukh, peger på, at man i nogle sammenhænge kan 

sammenligne en kommune med en bank. 

Bankerne har benyttet sig af selvbetjeningsløsninger, hvor 

kunderne/borgerne gør en stor del af arbejdet selv ved f.eks. en 

låneansøgning, ligesom borgeren gør det, når man udfylder en 

ansøgning om en kommunal byggetilladelse. 

”På det administrative område er der betydelige gevinster at 

hente ved at gå videre af den vej.

Der er også robotløsninger, som kan hjælpe administrativt”, 

siger han.

Når det gælder det faglige niveau og frontlinjepersonalet er 

det sværere, fordi meget foregår face to face. Desuden er der 

sikkerhedsaspektet. Er en pilleautomat eksempelvis lige så sikker 

en metode at tildele patienter piller på som doseringsæsker, 

hvor borgeren kan se at æsken er tom, når hun har taget sine 

piller. 

Grundlæggende peger han på, at man kan gå til digitaliserings-

løsinger på to måder:

Hvis man eksempelvis flytter alt offentlig IT op i skyen, så alle 

medarbejdere har adgang til alle relevante data, kan man anta-

ge, at denne dataadgang alt andet lige sparer x antal årsværk, 

som man så tager ud af budgettet.

Det er dog en metode der ofte giver anledning til frustrationer 

på medarbejderplan.

Alternativet er, at man indfører digitale løsninger for at opnå en 

gevinst og bruger gevinsten til at kunne løse flere opgaver. Det 

er nemmere at komme igennem med og mere motiverende for 

medarbejderne. 

Desuden peger Per Nikolaj Bukh på, at en kommunes størrelse 

har betydning for, hvad man kan opnå ved nye digitale løsnin-

ger. 

”En kommune med mellem 70.000 og 110.000 indbygger har 

som tommelfingerregel ofte en optimal størrelse, når man skal 

indføre nye løsninger. Det gælder også på digitaliseringsområ-

det. Man kan opnå stordriftsfordele ved nye løsninger, men hvis 

kommunen ikke er så stor, kan man miste overblikket”.

‹‹‹

 En kommune med mellem
  70.000 og 110.000 indbygger 
har som tommelfingerregel ofte en 
optimal størrelse, når man skal indføre 
nye løsninger. Det gælder også på 
digitaliseringsområdet. Man kan opnå 
stordriftsfordele ved nye løsninger, 
men hvis kommunen ikke er så stor, 
kan man miste overblikket.

Professor Per Nikolaj Bukh, AAU

”



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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Af Flemming Kjærsdam

OS2 indfører en afgift på de 25 Open Source produkter, som 

skal være med til at sikre en professionalisering af produkterne 

og at styrke sekretaritatet for OS2.

Der var enstemmig opbakning fra generalforsamlingen til at 

indføre den nye betalingsmodel.  

Bo Fristed:“Med betalingsmodellen, som vi har i dag, betaler 

medlemmerne et abonnement for at være med i OS2. Hvert 

produkt har en koordinations- og styregruppe. Her har man sin 

egen økonomi, og der betaler brugerne af hvert system, ind til 

udvikling og vedligeholdelse af det enkelte produkt”. 

“Det vil sige, at der sker ikke nogen overførsel af midler fra pro-

dukterne ind til sekretariatet. Vi har fået at vide, at der er behov 

for at få støtte fra sekretariatet til koordinations- og styregrup-

per for produkterne. Det er selvfølgelig en vanskelig opgave, når 

sekretariatet ikke har penge til det. Derfor indfører vi afgiften på 

produkterne, for at kunne udvide sekretaritatet som så kan yde 

support til koordinations- og styresgrupperne”.

Den nye betalingsmodel er en del af den nye strategi for OS2. 

OS2 Fællesskabet indfører
afgift på deres løsninger 
“Vi står et rigtig godt sted til at komme steppet videre med OS2-fællesskabet,” siger formand Bo Fristed, OS2, efter 
generalforsamlingen har besluttet at indføre en afgift på OS2-fællesskabets 25 produkter. Afgiften, som brugerne 
af OS2-fællesskabets produkter kommer til at betale, ruller ind i sekretaritatet for OS2, som dermed får mere pon-
dus til at understøtte support, produktudvikling og markedsføring. 

OS2
74 kommuner er medlemmer af OS2, 

65 leverandører er medlemmer af OS2

OS-fællesskabet har en portefølje på 25 Open Source-løsninger. 

Der er gang i otte nye initiativer og flere på vej
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En strategi, som frem mod 2025 ønsker at sikre, at OS2-fælles-

skabet kan levere den værdi som forventes og efterspørges af 

medlemmerne. Der er stort fokus på, at det offentlige skal være 

bedre til at genbruge de digitale løsninger som virker. En opgave 

som OS2 tager meget seriøst og som OS2 mener skal løses ved 

at basere sig på åbenhed og ejerskab.

Tre områder i ny strategi
Den nye forretningsstrategi består af tre ting. Først som allerede 

nævnt indførelse af den nye betalingsmodel.

Trin to kaldes for talentudvikling, hvor OS2 har en ambition om 

at vælge mindst tre af de eksisterende produkter og gøre dem 

endnu bedre. 

Og trin tre er at lave to helt nye projekter, hvor der skal være 

fokus på produkter, som er målrettet borgerne. 

Bo Fristed: “Hidtil har de løsninger, som OS2 fællesskabet har, 

understøttet den interne administration i en kommune. Med de 

nye borgervendte løsninger træder OS2 Fællesskabet ind i en ny 

æra”.  

Som en del af den nye betalingsmodel afleverer hvert produkt, 

som har en økonomi, en procentdel af omsætningen til sekre-

tariatet. 

“Den procentdel varierer. Hvis kommunen er medlem af forenin-

gen betaler den en lavere procentdel, end de kommuner, som 

bruger et OS2 produkt men som ikke er medlem. Det gør vi for 

at motivere kommunerne til at melde sig ind i OS2, siger Bo 

Fristed. 

Som nævnt går den nye afgift til at opgradere sekretariatet, så 

det bliver i stand til at kunne understøtte produktet med noget 

som produktet ellers skulle have kunnet, eller som skulle købes 

ind udefra. 

“Det kan sagtens være, at vores produkter ender med at blive 

lidt dyrere, fordi vi har pålagt den afgift til at være medfinansie-

rende af sekretariatet.” 

“Det kan være GDPR understøttelse, altså hjælp til at sikre, 

at løsningerne de er, kompatible med  persondataforordnin-

gen. Det kan også være hjælp i forhold til anskaffelse eller gen-

udbud af en løsning. Det er en professionalisering af produkter-

ne, hvor vi kan være med”. 

Noget af den kritik der har været rettet mod Open Source 

produkter har gået på, at de ikke er ligeså gode som den licen-

serede software fra de kendte leverandører. Den kritik giver Bo 

Fristed ikke meget for og mener, at den nye treårige strategi i 

OS2 er et skridt i den rigtige retning. 

I løbet af 2021 meldte KOMBIT sig ind i OS2 Fællesskabet og 

markeds- innovationschef Inge Speiermann Vognsen, KOMBIT, 

sidder med som obervatør i OS2 bestyrelse.  

‹‹‹

OS2
74 kommuner er medlemmer af OS2, 

65 leverandører er medlemmer af OS2

OS-fællesskabet har en portefølje på 25 Open Source-løsninger. 

Der er gang i otte nye initiativer og flere på vej

 Vores opgave er, at OS2 kan skabe rammerne,  
 så offentlige myndigheder i partnerskaber kan 
udvikle behovsdrevne digitale løsninger til gavn for sam-
fundet. Vi skal sikre, at vi bruger open source som middel 
til at skabe bæredygtige projekter og til at sikre samska-
belse, innovation og ejerskab til egne resultater.
Bo Fristed, formand OS2

”
FAKTA ‹‹‹
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Fælles for de tre casehistorier i temaet om cybersikkerhed er en opfordring til kommunerne om at arbejde tættere 
sammen om cybersikkerheden for at beskytte sig mod it-kriminelle og hackere.

Velkommen til 
cybersamfundet

EU-parlamentariker Morten Løkkegaard (V) 

som har været en af drivkræfterne bag EU-di-

rektivet NIS2 påpeger, at det er vigtigt at direk-

tivet også kommer til at omfatte kommunerne.

”Alle skal med”, siger han igen og igen.

 

Den tidligere direktør Stig Lundbech, Koncern 

IT, Københavns Kommune siger: ”

Truslerne udefra mod landets kommuner, kal-

der på, at landets kommuner arbejder tættere 

sammen om cybersikkerheden.

 “I Københavns Kommune vil vi gerne dele 

viden med andre kommuner, og det er nem-

mere for kommuner at finde de kompetente 

medarbejdere, når de samarbejder,” siger han.

Københavns Kommune indrapporterer dagligt 

150 angreb med phishing mails.

 

At arbejde sammen, er præcis det kommuner-

ne gør, da de er i fuld gang med at forberede 

sig på at opbygge et kommunalt cyberværn 

mod hackerangreb.

I første omfang skal cyberværnet bruges til at 

beskytte mod angreb på sundhedsområdet, 

DCIS Sund, i et samarbejde med regioner og 

Sundhedsdatastyrelsen.

Programleder Beth Tranberg, Center og 

Digitalisering og Teknologi i KL, siger, at det 

“kommunale cyberværn på sigt også skal 

beskytte på andre samfundskritiske områder i 

kommunerne”.

‹‹‹



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



        |   MAGASINET KITA    |    August 202230  

TEMA ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam

VELKOMMEN TIL CYBERSAMFUNDET

Stig Lundbech opfordrer kommuner til at arbejde tættere sammen om 

cybersikkerhed, da truslerne udefra fra organiserede kriminelle og andre 

er stærkt stigende. Opgaverne med at overvåge digital infrastruktur og 

at kunne reagere korrekt på trusler og cyberangreb er stor og kompleks. 

Derfor er der ræson i for kommunerne at gå sammen om at løse disse 

opgaver. Det handler for it-koncerndirektøren ikke om at skabe et stort 

fællesskab, men kan sagtens ske ved at kommuner finder sammen lokalt, 

nøjagtigt som det er sket i forbindelse med it-driftsfællesskaber. Cyberom-

rådet lægger sig naturligt ovenpå it-driften, derfor vil driftsfællesskaber 

naturligt kunne tage området ind.    

Stig Lundbech: “Der er mange andre områder, hvor kommunerne er gode 

til at dele viden. Cyberområdet kalder på lokalt eller regionalt samarbejde. 

Alle kommuner har den samme udfordring med at tiltrække kompetente 

medarbejdere på cyberområdet, og det er vanskeligt at opbygge kompe-

tencerne internt. Så mere samarbejde mellem kommuner vil kunne lette 

begge dele”.

Kommunerne er ikke i konkurrence med hinanden. De har derimod en 

fælles forpligtelse til at beskytte borgernes og kommunernes data inden-

for samfundskritiske områder, og derfor er det vigtigt at dele viden på 

tværs af kommuner og regioner og stat.  

I foråret 2018 gennemførte Københavns Kommune den første analyse af 

kommunens cyberforsvar. Den viste et stigende trusselsbillede fra især or-

ganiserede kriminelle, cyberaktivister og såkaldte strejfere – dvs. utilsigte-

de, men alvorlige angreb. Analysen anbefalede en række tiltag for at sikre 

kommunen bedre mod det stigende trusselsniveau. Initiativet blev døbt 

cyberpakken og godkendt politisk af Borgerrepræsentationen. Fra en start 

blev der investeret omkring 15 mio. kr. i etablering og drift i 2018.

Siden har truslerne kun taget til. En analyse fra revisions- og konsulentvirk-

somheden PwC i 2021 viser, at to ud af tre organisationer investerer mere 

i cybersecurity. 

Stig Lundbech: “Sikkerhedsområdet er et område, der løbende skal inve-

steres i. Det er ikke nok at overvåge den digitale infrastruktur. Værktøjer 

til overvågning, der er tre år gamle, er ikke altid længere gode nok. Din 

organisation skal kunne filtrere udefrakommende trusler rigtigt. Det nytter 

ikke at få en alarm hvert tredje sekund. Vi kan blive druknet i ligegyldige 

alarmer. Overvågningen skal kalibreres, så man reagerer på de alarmer, 

hvor der er noget at komme efter. Det kræver interne kompetencer at 

kunne fintune den digitale infrastruktur”. 

Brugernes adfærd
Cybersikkerhed handler også om, at brugerne har den rigtige adfærd. 

Både i forhold til at sikre it- infrastrukturen og deres personlige password 

på pc og andre enheder. Det skal sørge for, at den enkelte medarbejder er 

bevidst om at blokere for hackerangreb og phishing-forsøg. Dette kaldes 

under ét for awareness.

Københavns Kommune anvender Hoxhunt
Koncern IT igangsatte awareness-spillet fra Hoxhunt i foråret 2020. For-

målet med spillet er at træne medarbejderne i at genkende phishing-mails. 

Det er stadig phishing-mails, der udgør den største del af kriminelles 

forsøg på at bryde ind. At lokke kommunens medarbejdere til at gøre 

noget forkert.

Hoxhunt-spillet går ud på, at medarbejderne samler point, når de fanger 

en falsk phishing-mail. Medarbejderen får installeret en Hoxhunt-knap i sin 

Outlook, hvorefter de modtager falske phishing-mails ca. hver tiende dag. 

Der gives point for at identificere og rapportere disse mails, og medarbej-

deren kan følge med i pointhøsten.  

I maj 2022 er der lavet en opgørelse, som viser, at 12560 af Københavns 

Kommunes medarbejdere deltager i Hoxhunt-spillet. 

Den samme opgørelse viser, at der hver måned er mellem 14-58 pct. af 

brugerne, som klikker sig ind på den første phishing-mail de modtager fra 

Hoxhunt-spillet. De opdager ikke, at mailen indeholder indikationer på at 

Fhv. direktør Stig Lundbech, Koncern IT Københavns Kommune:

“Cybersikkerhed kalder på 
mere kommunalt samarbejde”
Truslerne udefra mod landets kommuner kalder, ifølge tidligere direktør Stig Lundbech, Koncern IT i Københavns 
Kommune, på at landets kommuner arbejder tættere sammen om cybersikkerheden.  “I Københavns Kommune vil 
vi gerne dele viden med andre kommuner, og det er nemmere for kommuner at finde de kompetente medarbejdere, 
når de samarbejder,” siger han. 

Københavns Kommune har 88 meget kritiske fagsystemer.

I alt 700 systemer og applikationer

Mere end 25.000 pc´er og 22.000 mobile enheder og 

ligger på 1400 adresser

Modtager dagligt mellem 10-40 malware i mails, som 

it-systemer stopper  

Kommunen finder tre-fire nye kritiske sårbarheder i gennem-

snit pr. måned 

150 brugere melder selv phishing-angreb ind dagligt 

120 mio. sessioner mod internettet pr. måned. 5.000-6000 

blokeret pga. mulige angreb

FAKTA
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være en falsk mail. Brugerne bliver dog bedre over tid til at identificere 

dem. Når brugerne modtager den første mail fra Hoxhunt-spillet er det 

i gennemsnit cirka 18 pct., som ikke formår at identificere den som en 

falsk phishing-mail. Dette falder til cirka en pct., når brugerne har mod-

taget over 55 falske phishing-mails.

Inden Hoxhunt-spillet blev introduceret i Københavns Kommune, blev 

det aftalt med alle medarbejdergrupper, at der kun indsamles informa-

tioner på et overordnet niveau. Der indsamles ikke informationer om, 

hvordan den enkelte medarbejder klarer sig i spillet.

De phishing-mails, som medarbejderne har sværest ved at identificere 

som falske, er mails der påstår at vedrøre skift af kodeord eller trusler 

om fjernelse af eksempelvis Onedrive-konti.  

Stig Lundbech fortæller, hvordan Hoxhunt spillet engang sendte ham 

en mail, hvor afsender udførte slægtsforskning og havde fundet ud 

af, at de var i familie med hinanden. Stig Lundbech hoppede ikke på 

limpinden. Han trykkede falsk. Det ærgrede ham dog lidt, da det var en 

person, han ville ønske, han var i familie med.

“Vi gør det udelukkende for at træne medarbejderne i at være på vagt. 

Da vi startede med Hoxhunt tilbage i 2020 havde vi betydeligt flere 

medarbejdere, der lod sig snyde af disse phishing-mails.”     

I dag indrapporterer medarbejderne dagligt 150 phishing-mails – altså 

ikke de mails fra spillet.

E-læring i GDPR
Et andet emne er GDPR-reglerne, som EU satte i kraft den 25. maj 2018. 

Her har Københavns Kommune udviklet et e-lærings program.  

Cybersikkerhed handler også om at sikre, at medarbejderne, som 

behandler personoplysninger, skal gennemføre et GDPR e-læringskursus. 

Modulet er udviklet af Serviceområde Sikkerhed i Koncern IT og tager 

medarbejdere og ledere igennem otte moduler, hvor et af modulerne 

udelukkende er for ledere. Modulerne gennemgår alt fra grundlæggen-

de it-sikkerhed, databeskyttelse, håndtering af sikkerhedshændelser mm.

Kurset er en obligatorisk del af onboardingforløbet for alle it-brugere i 

Københavns Kommune. Medarbejdere skal gennemgå kurset igen, når 

der er gået to år, siden de sidst afsluttede kurset. I maj måned 2022 var 

omtrent 4900 medarbejdere tilmeldt GDPR e-læringskursus i Økonomi-

forvaltningen alene. 

Stig Lundbech anslår at mere end 20.000 medarbejdere har gennemført 

GDPR-kurset.

Scanner ydersiden af forsvaret
Københavns Kommune bruger eksterne specialister til at scanne ydersi-

den af den digitale infrastruktur for at finde sårbarheder. Specialisternes 

arbejde består i at gøre det, hackerne gør, når de vil bryde ind. Overvåg-

ningen i Koncern IT finder mellem tre og fire nye kritiske sårbarheder pr. 

måned. Mellem 10 og 40 angreb med malware i mails stoppes dagligt af 

it-systemerne. 

“Vi skal hele tiden opgradere. Det, der var godt for tre år siden, er 

sjældent godt nok længere. Hvis man sammenligner med nøgler, skal 

der hele tiden kigges på, hvor gode nøglerne er. I gamle dage var det 

Ruko-nøglerne. Så fandt vi ud af, at dem kunne tyvene dirke op. Så fik vi 

nogle større og bedre nøgler. Vi har eksterne firmaer til at scanne yder-

siden af vores forsvar for at finde huller i vores netværk. De trykprøver 

vores sikkerhed. Det er også et område, hvor kommunerne med fordel 

vil kunne samarbejde. Vi skal ikke overinvestere. Vi er ikke politi, forsvar 

eller sundhed. Vi er kommuner. Derfor skal vi investere på det rette 

niveau,” siger Stig Lundbech.

Stig Lundbecher medlem af det nationale Cybersikkerhedsråd.   

‹‹‹

Stig Kundbech er ikke længere direktør i Koncern IT i Københavns 

Kommune. Han har siden 1. august 2022 været CIO hos 

Rigspolitiet.

 Der er mange andre 
 områder, hvor kommu-
nerne er gode til at dele viden. 
Cyberområdet kalder på lokalt eller 
regionalt samarbejde. Alle kommu-
ner har den samme udfordring med 
at tiltrække kompetente medarbej-
dere på cyberområdet, og det er 
vanskeligt at opbygge kompeten-
cerne internt. Så mere samarbejde 
mellem kommuner vil kunne lette 
begge dele.

Tidligere direktør Stig Lundbech, 
Koncern IT Københavns Kommune

”
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NIS2-servicedirektivet, som er et nyt it-sikkerhedsdirektiv, træder i kraft 

fra nytår. Som landet ligger lige nu, er det op til den danske stat at træffe 

beslutning om, hvorvidt kommunerne også skal være omfattet af NIS2. 

EU-parlamentariker Morten Løkkegaard, (V), der har været med til at for-

handle det nye it-sikkerhedsdirektiv endeligt på plads i EU, er ikke i tvivl.

“Selvfølgelig skal alle kommuner være med i NIS2. Hele baggrunden for at 

indføre NIS2 er, at alle skal med. Det kan vi jo ikke vedtage i Bruxelles. Det 

er nationalstaterne, der tager sig af implementeringen i det enkelte land 

for at få det til at ske. Men jeg synes kommunerne skal være med i NIS2, 

fordi truslen om hackerkriminalitet vil få stor betydning for det regionale 

og kommunale område. Kommuner og regioner løser mange opgaver 

inden for kritisk infrastruktur og det er klart, hvis man bliver hacket som 

kommune, så har vi et større problem,” siger Morten Løkkegaard. 

Udover at Morten Løkkegaard er medlem af EU-parlamentet er han også 

medlem af kommunalbestyrelsen i Gentofte. NIS2-direktivet fra EU stiller 

omfattende krav til it-sikkerheden hos en række sektorer. Det er dog langt 

fra nok. Kommunerne løser opgaver inden for kritisk infrastruktur som 

vand- og el-forsyning, spildevand og opgaver på sundhedsområdet, som 

er sektorer, der alle er i risiko for at blive udsat for hackerangreb og anden 

digital kriminalitet.

Kommunerne skal med
Morten Løkkegaard fortæller, hvorfor kommunerne skal være omfattet af 

NIS2:

“Det skal vi, fordi vi ikke har råd til at lade være. Cybertruslerne er et 

meget stort problem. Under forhandlingerne om NIS2 har flere spurgt ind 

til, hvorfor vi skal investere i det? Det koster en hulens masse penge. Den 

diskussion behøver vi ikke at have. Fordi hvis virksomheder eller organisa-

tioner bliver angrebet af cyberkriminelle og de ikke har styr på it-sikkerhe-

den ender de med at være helt ude af business. NIS2 er ikke en straf, der 

bliver pålagt fra Bruxelles”.

“NIS2 er en investering i fremtiden på samme måde som alle mulige 

andre investeringer. Derfor er det heller ikke længere ham dér it-Per nede 

på lageret, der skal tage sig af det. NIS2 er et direktionsspørgsmål. Det 

er et bestyrelsesanliggende. Det er en måde at rykke it-sikkerheden op 

på direktionsgangen og i bestyrelseslokalet, fordi det handler om deres 

overlevelse.” 

“Og alt dette gælder også for kommunerne. Det bør der ikke være tvivl 

om. Hvis kommunerne ikke har styr på it-sikkerheden og beredskabet, så 

er de med garanti sikre på at blive ramt på et eller andet tidspunkt. Ingen 

EU-parlamentariker 
Morten Løkkegaard (V):

“NIS2 skal også gælde 
for kommunerne”
I slutningen af juli blev politikerne i EU-parlamentet enige om at indføre IT-sikkerhedsdirektivet NIS2. Det er ny 
skærpet lovgivning fra EU inden for it-sikkerhed i forbindelse med hackerangreb og anden digital kriminalitet. 
I følge det danske medlem af EU-parlamentet, Morten Løkkegaard (V), bør alle landets kommuner også blive 
omfattet af NIS2.
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organisation er stærkere end det svageste led. Det er derfor kun et 

spørgsmål om tid, hvis kommunerne ikke kommer med i NIS2, at 

it-kriminelle lægger kommuner ned. Og når det sker, hvad har du så 

tænkt dig at sige til dit forsvar som kommunaldirektør eller som borg-

mester? Der er ikke så meget at rafle om, hvis du spørger mig”. 

Baggrund
Efter 2016, hvor russerne blandede sig i den amerikanske valgkamp 

vendt mod Trumps modkandidat, og Brexit, hvor det flød med forkerte 

informationer og hacking på nettet, som fik indflydelse på den ende-

lige Brexit-aftale, gik EU-politikerne i gang med lovgive på området. I 

hast fik man en lovgivning sat sammen, NIS1, for at imødegå krimina-

litet på nettet. Det endte med et ret udvandet resultat i 2018, “men 

problemerne voksede sig i mellemtiden større, så vi gik i gang med 

NIS2,” siger Morten Løkkegaard. 

“NIS2 er en efterfølger til NIS1 fra 2018. Da vi forhandlede om NIS2 i 

2020, som er skærpet i forhold til NIS1, var der udbredt skepsis blandt 

flere af EU´s medlemsstater. De kunne ikke se nødvendigheden af at 

stramme lovgivningen og at investere yderligere i it-sikkerhed. Men 

øjenåbneren dengang var, da Mærsk blev angrebet. Det fik stemnin-

gen til at vende blandt skeptikerne,” siger Morten Løkkegaard. 

Tre områder 
Som nævnt er ambitionsniveauet langt højere i NIS2 end i forgænge-

ren NIS1. Der er især tre forskelle, der gør sig gældende. Den første 

og største kaldes “scope” – altså omfanget af IT-sikkerhedsdirektivet. 

Alle skal med.  

Morten Løkkegaard: “NIS2 er ikke kun for private virksomheder. Det 

gælder også organisationer, myndigheder, ngo´er. Det er alle, der løser 

relevante samfunds- og serviceopgaver. Det er også derfor, kommu-

nerne skal være omfattet. Erfaringen viser, at en organisation – en 

stat, myndighed, eller kommune er aldrig stærkere end det svageste 

led. Det vil sige hackerne kan finde vej ind overalt. De kommer ind via 

mails og netværk. Og hvis organisationerne ikke melder disse angreb, 

kan det sprede sig som smitte”. 

“Den anden ting er en omfattende meldepligt. Inden for 24 timer 

har en organisation meldepligt. Der er desuden en udvidet melde-

pligt efter 72 timer, hvor organisationen skal gøre nærmere rede for 

hvad man har fundet ud af om hackerangrebet og afrapportere til en 

myndighed. Disse meldefrister er hentet med inspiration fra GDPR-for-

ordningen”.

“Den tredje ting er, at der vanker bøder, hvis man ikke overholder 

it-sikkerheden eller meldepligten. Under forhandlingerne om NIS2 

blev vi bekendt med, at der var virksomheder som undlod at investere 

i it-sikkerhed for så at tage bøden i stedet. Nu falder der solide bøder. 

Bødeniveauet hedder mellem 1,4 pct. og to pct. af omsætningen. Det 

kan jo godt blive til en hel del, hvis man kigger på de store virksomhe-

der. Der er et maksimum på 10 millioner euro. Bøderne ligger oppe i 

et område, hvor man bare ikke har lyst til at blive taget”. 

Bøderne gælder umiddelbart ikke for kommunerne. Det gælder fore-

løbigt kun for private virksomheder. 

»Ideen har været, at der skal være en størrelsesmæssig sammenhæng, 

så vi slipper for, at virksomhederne spekulerer i at lade være med at 

have ordentlig it-sikkerhed og så bare tager bøden i stedet. Det skal 

være sådan, at man vælger de kriminelle fra og lovgivningen til,” siger 

Morten Løkkegaard. 

‹‹‹

 Hvis kommunerne ikke har styr på it-sikkerheden  
 og beredskabet, er de med garanti sikre på at 
blive ramt på et eller andet tidspunkt. Ingen organisation er 
stærkere end det svageste led. Det er derfor kun et spørgs-
mål om tid, hvis kommunerne ikke kommer med i NIS2, at 
it-kriminelle lægger kommuner ned. Og når det sker, hvad 
har du så tænkt dig at sige til dit forsvar som kommunaldi-
rektør eller som borgmester? Der er ikke så meget at rafle 
om, hvis du spørger mig.
EU-parlamentariker Morten Løkkegaard (V)

”
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Af Flemming Kjærsdam

VELKOMMEN TIL CYBERSAMFUNDET

I 2019 gik Sundhedsdatastyrelsen, regioner og kommuner sammen om at 

udarbejde en strategi for at beskytte offentlige netværk på sundhedsområ-

det mod udefrakommende hackere og cyberangreb. Strategien indeholdt 

27 initiativer. 

“Et af disse initiativer var oprettelse af, DCISSund på sundhedsområdet, 

hvor der opbygges et fælles overvågnings- og analysecenter til at beskytte 

de mange person- og patientdata, som området indeholder. Stat og regi-

oner regioner er i gang med at implementere DCISSund. Det er planen, at 

kommunerne skal kobles op, når regionerne er opkoblet. Det forventes at 

ske fra 2023-2024.

Cybertruslerne stiller nye og højere krav til kommunernes arbejde med 

it-sikkerhed. Det er baggrunden for, at kommunerne indgår i det nationale 

arbejde med cybersikkerhed på sundhedsområdet. Etableringen af det 

landsdækkende center, DCISSund for overvågning og analyse stiller nye 

krav til  kommunernes arbejde med cybersikkerhed. Kommunerne vil skul-

le samarbejde med det nationale center, men har også i varierende grad 

behov for at arbejde sammen med andre kommuner. 

Sundhedsdatastyrelsen gennemførte et udbud i 2021-2022, som NNIT 

vandt til udvikling og drift af en adgangssikret digital platform til over-

vågnings- og analysecenteret. Med som underleverandør til NNIT kom et 

dansk firma Muninn, som har udviklet en “sort boks” med sensorer og 

kunstig intelligens, der tilkobles kommunale netværk og som automatisk 

scanner indgående og udgående datatrafik. Ved hjælp af kunstig intelli-

gens lærer boksen at skelne mellem farlige og ufarlige hackerangreb. 

Kommunerne kan som en del af samarbejdet med regioner og Sundheds-

datastyrelsen indkøbe teknologien gennem aftalen med NNIT.  

Kommunalt værn mod 
cybersikkerhed tager form
Kommunerne er i fuld gang med at forberede sig på at opbygge et kommunalt cyberværn mod hackerangreb. I 
første omfang skal cyberværnet bruges til at beskytte mod angreb på sundhedsområdet, DCIS Sund, i et samar-
bejde med regioner og Sundhedsdatastyrelsen. Programleder Beth Tranberg, Center og Digitalisering og Tekno-
logi i KL, siger, at det “kommunale cyberværn på sigt også skal beskytte på andre samfundskritiske områder i 
kommunerne”.
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For at understøtte kommunerne ift. ovennævnte initiativ har KL igangsat 

projekt “Kommunalt værn mod cyberkriminalitet”. 

Formålet er at synliggøre behov og konsekvenser for kommunerne ift. 

tilslutning til det fællesoffentlige analysecenter for cybersikkerhed, DCIS-

Sund.

”Kommunerne er ikke ens, og derfor vil vi forventelig lancere nogle for-

skellige kommunale løsningsmodeller,” siger Beth Tranberg. 

“I strategien fra 2019 står, at vi skal lave et fælles samarbejde omkring 

overvågning og analyse af de cyberangreb. Nu går vi i gang med at 

afdække og  kortlægge behovet, så  kommunerne kan kobles op på det 

teknologiske netværk i Sundhedsdatastyrelsen via de “sorte bokse”, hvor-

fra angrebene bliver opsamlet og analyseret. At beskytte sig mod hacke-

rangreb er ret kompliceret. Dels kræver det investeringer i ny teknologi, 

og dels kræver det specialistkompetencer hos personalet til dataanalyse. 

Derfor er det naturligt, at kommunerne arbejder sammen på cyberområ-

det” siger Beth Tranberg. 

I de kommende måneder ventes afklaringsarbejdet for projektet færdig-

gjort. Med i dette arbejde har KL allieret sig med PwC som konsulenter, 

og der er 27 kommuner med i referencegruppen bag det forberedende 

arbejde med cyberværnet. Alle 98 kommunerne orienteres løbende om 

fremdrift i projektet.

Beth Tranberg: “Meningen er, at løsningen på sigt også skal kunne 

omfavne andre samfundskritiske områder i kommunerne” 

“Danmark er et af verdens mest digitaliserede samfund. Derfor er dette 

cyberværn en strategisk vigtig indsats, da kommunerne skal beskytte 

borgeres og virksomheders data. Da en del kommuner ikke har 24/7 be-

redskab, skal vi udover de teknologiske investeringer også finde en løsning 

på et kommunalt samarbejde med med Sundhedsdatastyrelsen, DCISSund, 

som kan dække kommunerne af i særlige sammenhænge og på særlige 

tidspunkter,” siger Beth Tranberg,   

Læs også interview med fhv. direktør i Koncern IT Stig Lundbech, Kø-

benhavns Kommune, side 30-31 som er sparringspartner i det nationale 

projekt. 

‹‹‹

OFFENTLIGT IT-INDKØB 2022
Sæt kryds i kalenderen, når SKI byder velkommen 
til Offentligt it-indkøb 2022

 ● 1. november 2022 i Horsens

 ● 3. november 2022 i København

På Offentligt it-indkøb 2022 kan du høre mere  
om den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi,  
it-sikkerhed og leverandørstyring og få indblik i 
SKI’s kommende it-aftaler.

Tilmeld dig på ski.dk/arrangementer

 Meningen er, at løsningen på 
 sigt også skal kunne omfavne 
andre samfundskritiske områder i 
kommunerne.
Beth Tranberg, KL”
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Det er to et halvt år siden, at Syddjurs Kommune gik foran og udrullede 

centralt ejerskab og et flådestyringssystem fra Fleet Complete på tværs af 

organisationen. Kommunen udnyttede coronanedlukningen til en grøn 

investering.

Inden overgangen kørte kommunens mere end 200 køretøjer 4,4 mio. km. 

om året foruden de 3,1 mio. km, som blev kørt i medarbejdernes egne 

biler, og systemet opsamler data om køretøjernes ruter fra GPSer i bilerne.

AI-signaturprojektet har frembragt et simuleringsværktøj, som ved hjælp 

af algoritmer og dermed kunstig intelligens bruger opsamlede data. I en si-

mulering på historiske data for kørsel på hver lokation fastlægges behovet 

for køretøjer og de afledte udgifter og CO2 udslip. På den måde kan antal 

og typer af køretøjer optimeres, og udskiftningen af fossilbiler til elbiler 

og cykler gennem indkøb og leasing kan ske hurtigere og billigere.  Med 

tiden forventes flådestyringssystemernes bookingfunktion også at kunne 

anvende en facilitet i algoritmerne som optimerer den daglige tildeling af 

køretøjer - igen på CO2 og udgifter.

Regeringen satte siden klimamål med reduktion af CO2 med 70 pct. i 

2030.

Kunstig intelligens baner vejen
for klimavenlig overgang til 
el-biler
Kunstig intelligens baner vejen for danske kommuners overgang fra benzin og dieselbiler til fremtidens klima-
venlige el-biler og øget brug af cykler. “Der er både CO2- besparelser og økonomiske gevinster i at bruge kunstig 
intelligens til at simulere flåden af køretøjer i kommunerne,” siger projektleder Henrik Bojsen, Syddjurs Kommune. 
Han er med i AI-signaturprojektet “Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre” hvor også Aarhus, 
Sønderborg, Slagelse og Favrskov kommuner deltager.  

DIGITALISERING  ‹‹‹

Af Flemming Kjærsdam
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“Klimadelen i vores projekt har skabt stor interesse fra mange, da vi skal 

spare 70 pct. CO2 i 2030. Vi ved, hvor vi skal hen, men kommunerne ved 

ikke nødvendigvis, hvordan vi udnytter den nye teknologi i den daglige 

logistik,” siger Henrik Bojsen.

 

Ny pulje
Syddjurs Kommune sad på forsædet, da puljen fra Digitaliseringsstyrelsen 

og Investeringsfonden poppede op, og gik sammen med de nævnte kom-

muner i en samlet ansøgning om økonomisk finansiering på godt fem mio. 

kr. med fokus på klima.  De fem kommuner afrapporterer deres resultater 

til Digitaliseringsstyrelsen og KL.

“De fem kommuners mål er at bruge data fra de eksisterende køretøjer til 

at sikre den bedst mulige overgang til el-biler og cykler. I stedet for at det 

er den enkelte leder i en afdeling, der vælger at udskifte en benzin- eller 

dieselbil med en el-bil ud fra en mavefornemmelse, bruger vi kunstig intelli-

gens til at skabe beslutningsgrundlaget,” siger Henrik Bojsen.   

Kunstig intelligens, flådestyring og klima er nøgleordene for det kommuna-

le flådestyringsprojekt, som dykker ned i data for at få flere elbiler og cykler 

på vejene, spare tid for medarbejderne og sørge for at de kommunale 

budgetter rækker lidt længere.

I Aarhus Kommune viser den første simulering med rutedata et betydeligt 

potentiale for både besparelser og CO2-reduktion. Simuleringen er gen-

nemført med rutedata fra 26 pct. af bilflåden i Aarhus Kommune.    

Syddjurs byråd bevilger seks mio. kr.
For halvandet år siden bevilgede byrådet i Syddjurs Kommune seks mio. kr. 

over en firårig periode til at skifte over til el-biler. Forventningen fra byrådet 

er, at el-biler i fuldt omfang erstatter benzin og diesel biler.

“Vi har en del biler, men udfordringen i en mellemstor kommune som 

Syddjurs er, at de bruges meget forskelligt fra område til område. Flådesty-

ring i kommuner kan derfor ikke sammenlignes med forholdene i private 

virksomheder, som TDC og Falck og Arla med store bilflåder, som løser ret 

ensartede opgaver. Vores personale kører ud med mad og medicin til bor-

gere, kører til møder og konferencer, mens Vej og Park løser andre opgaver. 

Før hen var bilerne ejet af de enkelte forvaltninger. Så det første, vi gjorde, 

var at centralisere ejerskabet og servicefunktionen. Det betyder, at vi nu har 

to medarbejdere i Teknik og miljø , der styrer driften af de 250 biler,” siger 

Henrik Bojsen.

 

Simuleringen
Simuleringen af transportdata fra flådestyringssystemet sker i det såkaldte 

simuleringsværktøj, som de fem kommuner i AI-signaturprojektet  har ud-

viklet med hjælp fra leverandørerne Droids Agency og Qampo. Værktøjet 

driftes på Graceplatformen, der leveres af 2021.ai. 

Værktøjet består af flere algoritmer, der bruger avancereret matematik eller 

kunstig intelligens på data fra flådestyringssystemet. Under overskriften 

Flådesammensætning skaber simuleringsværktøjet et beslutningsgrundlag 

til fleet manageren, når der skal leases eller købe biler. Der simuleres på hi-

storiske rutedata, og resultatet belyser, hvor få og hvilke typer af køretøjer, 

der skal til for at dække de kørte ruter. Under overskriften Målsimulering 

giver algoritmerne 2-3 bud på en optimal flådesammensætning indenfor 

en liste med valgte køretøjstyper. Her kan algoritmernes præference mod 

besparelse eller CO2-reduktion vælges af brugeren, og resultatet kommer i 

CO2-ækvivalenter og kroner samt antal og type af køretøj.

“Hvis vi ensidigt prioriterer CO2-reduktionen som det vigtigste, bliver be-

sparelsen mindre. Simulerer vi efter økonomi, altså billigst muligt, opnår vi 

ikke så meget CO2-reduktion. Så det handler om at finde en balance. Kom-

munen kan med Simuleringsværktøjet kvalificere sine overvejelser meget 

detaljeret og konkret, når de skal skifte til el-biler,” siger Henrik Bojsen.  

Det handler om for kommunen at køre de ruter, der er brug for til at løse 

opgaverne. At få optimeret antallet af biler eller hvis der er tale om byom-

råder med korte ruter, måske at skifte bilen ud med cykler og el-cykler.

“Jo længere den enkelte el-bil kører, desto hurtigere kan vi skifte dem ud 

og få de nye teknologier ind i flåden. Så der er både økonomi, CO2-re-

duktioner og teknologisk fornyelse ved at skære antallet af biler ned. Så 

i stedet for at køre 10 år med den samme bil, vil vi gerne køre længere 

og skifte dem ud efter tre-fire år. Der ligger også både en besparelse og 

CO2-reduktion” siger Henrik Bojsen.

 

Færre køretøjer   
De første simuleringer viser, at kørselsbehovet kan dækkes med 15 pct. 

lavere udgifter, samtidig med at CO2-udledningen reduceres med samme 

procentsats.

Færre biler giver også mindre udgifter til vedligehold. Simuleringstoolet kan 

altså hjælpe kommunerne med at træffe datadrevne beslutninger, og er 

dermed første skridt på vejen mod en grønnere og mere optimal sammen-

sætning af bilflåden.    

‹‹‹

 De fem kommuners mål er at  
 bruge data fra de eksisterende 
køretøjer til at sikre den bedst mulige 
overgang til el-biler og cykler. I stedet for 
at det er den enkelte leder i en afdeling, 
der vælger at udskifte en benzin- eller 
dieselbil med en el-bil ud fra en mavefor-
nemmelse, bruger vi kunstig intelligens til 
at skabe beslutningsgrundlaget.
Projektleder Henrik Bojsen, Syddjurs Kommune

”
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Bredbåndspuljen 2022 
er åben for ansøgninger
Cirka 40.000 adresser i Danmark kan nu søge om tilskud til dette års bredbåndspulje på i alt 100 millioner kr. hvor-
af 20 pct. er øremærket en ny ordning for enkeltstående adresser, som er særligt svære at nå. Årets pulje består 
derudover af en række ændringer, som Fiberalliancen har arbejdet for og bakker op om.

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
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Af Flemming Kjærsdam

Den nye Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) har for første 

gang ansvaret for statens bredbåndspulje og her er der nu åbnet op for at 

søge om tilskud til de adresser, som ellers ikke forventes at blive dækket 

med ordentlig digital infrastruktur.

Blandt de nye tiltag i 2022 er en særlig pulje til enkeltstående adresser, 

som ligger så isoleret, at det tidligere ikke har været muligt at indgå i 

større, sammenhængende puljeprojekter. Meldingen fra SDFI er, at der vil 

tilgå information via Digital Post om, hvordan man som borger kan søge 

under den særligt øremærkede ordning. Det drejer sig i alt om cirka 2.400 

adresser.

Den statslige bredbåndspulje på 100 millioner kr. udgør dog fortsat en 

meget lille del af de samlede investeringer i fibernet i Danmark, som alene 

for energi- og fibernetkoncernerne i Fiberalliancen forventes at nå op på 

mellem 2-3 milliarder kr. for 2022.

“Bredbåndspuljen er en afgrænset, men vigtig del af det politiske mål 

om at gøre Danmark til en gigabit-nation i 2025. I modsætning til mange 

andre lande, hvor statsstøtteordninger fylder langt mere, er det i Danmark 

de kommercielle kræfter som energi- og fibernetkoncernerne som trækker 

læsset med at investere i udbredelsen af fibernet i hele landet. Dog er 

Bredbåndspuljen lige præcis det værktøj der indtil videre har hjulpet 

25.000 adresser som ellers ville skulle kigge langt efter at blive koblet på 

en tidssvarende digital infrastruktur,” siger branchechef Thomas Woldide-

rich,  telepolitik i Fiberalliancen.

‹‹‹
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Kontakt

MØD SKI PÅ DIGITALISERINGSMESSEN22 
Kom forbi vores stand og bliv inspireret, optimeret og få en god snak.  
Se, hvad der er på plakaten den 29. september på Odense Congress Center:

• Hør om muligheden for it-indkøb på dynamiske indkøbssystemer

• Få information om de mange spændende udbud på fx it-drift og fagsystemer

• Tag en snak om din kommunes brug af SKI-aftaler.

Vil du vide mere allerede nu, så tøv ikke med at kontakte os.

Lars Grelck
Chefkonsulent

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

Sisse Thorsbjerg
Chefkonsulent

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

Leon Johansen
It-forretningsudvikler

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

Allan Schiellerup Bager
Chefkonsulent

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


