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• Billigere it-systemer

• Effektivisering af 
arbejdsgange.

Hvor hentes gevinsterne?



Udfordringerne i dag

• Mange løsninger fungerer…
• Men de fleste kunne være (meget) bedre







Velfærdsteknologi
Borgerne bliver mere forbeholdne

Kilde: It I 
Praksis 
2014

Bedre systemer

Bedre sammenhænge og understøttelse af 
opgaverne

Kalder på mere borgerinvolvering 
– det skal vi tage ansvar for i fællesskab



Hvordan tilvejebringer vi it-
løsninger i fremtiden

• Påtage os et større ansvar
– Kræver tilvejebringelse af større it-forretningsviden

• Mere kommunal styring
– Vi er tættest på borgerne (det skal vi udnytte endnu bedre)

• Stille tydeligere/større krav
• Skabe en fælles og åben infrastruktur –

fundamentet – rammearkitekturen & STS
• Anskaffe løsninger på en anden måde

– Pulje kræfter og kompetencer
– Via samarbejde og fællesskaber.



Fælles og åben infrastruktur

Rammearkitekturen og støttesystemer
• Åben adgang til snitflader og infrastruktur
• Lige adgang for alle

• Krav i fremtidige anskaffelser
• Med i ny SKI 02.19

• Kommunerne opbygger kompetencer
• Gør i også?



Det gamle billede…

Systemer leveret af 
flere leverandører –
uden sammenhæng 
– giver kaos 
og silo-systemer

En almindelig 
forretningsmodel for 
store leverandører 
er store samlede 
suiter af systemer

Rammearkitekturen 
er fundamentet for 
sammenhænge på 
tværs af leverandører

Og det nye
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Tilvejebringelsesstrategi

Lidt groft anskuet…

Tre anskaffelsesparadigmer
• Leverandørstyret
• Kundetilpasset
• Kundestyret.



Leverandørstyret
Ensrettet

”Take it or leave it”
Lille indflydelse
Uforpligtende
Ikke genbrug 

Rettigheder hos 
leverandør

Kundetilpasset
Justeret

Medindflydelse

Uforpligtende

Rettigheder hos 
leverandør

Kundestyret
Tilpasset

Stor indflydelse
Ansvar

Genbrug – data og 
funktionalitet
Mulighed for 
genudbud af 

løsningen

Samarbejder & 
fællesskaber

TimeShare

Eksempler

KOMBIT
SBSYS, OS2
FOTdanmark,
CMS-samarb.



Betydning for kommunerne

• Skal håndteres i anskaffelse (indkøb/udbud)
• Større inddragelse af forretningen
• Kræver nye kompetencer hos it-org.

– Og i forretningsområderne
• Kræver samarbejde med andre kommuner

– Vi kan ikke løfte opgaven enkeltvis

• Og vi er klar til det.



Fordele for leverandører

• I højere grad krav fra kommunerne i samme 
struktur – forenkling

• Anvendelse af fælles/ens/standardiseret 
infrastruktur

• Hurtigere pga. nemmere adgang til data og 
funktionalitet

• ”Rammearkitekturcompliant”



De store spørgsmål

• Ser i også potentialerne?

• Kræver måske justering af 
forretningsmodellerne

• Jeg håber i er klar til at indgå 
samarbejder på disse præmisser.
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