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Hvorfor fokus på den gode it-
anskaffelse?

• It-anskaffelser fylder i de kommunale 

budgetter
• Samlede it-anskaffelser i kommunerne 

udgør 7,5 milliarder kroner årligt*

• Heraf 2,5 milliarder til basis-it og

• 5 milliarder til applikationssoftware

• Flere spillere på markedet

• Flere digitaliseringsmuligheder og ny 

teknologi

*Kilde: Analyse af it-drift, -strategi og –indkøb i kommunerne udført af PwC og refereret i Computerworld 23. oktober 2018



Kommunernes samlede IT-indkøb 2017 opgjort på kategorier
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Kender I denne?



Bygger videre på foranalyse fra 2016

• ”Den gode it-anskaffelse og kravbank – et foranalyseprojekt under programmet for 

Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen” – du kan læse den her

• Udarbejdet som del af initiativ i den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2016-2020

• Interviews med kommuner, kommunale samarbejder, leverandører, brancheforeninger, 

staten, SKI, KL og KOMBIT

https://www.kl.dk/media/16163/foranalyse-den-gode-it-anskaffelse.pdf


Hvad sker der, når man samler en gruppe i et rum?

• Tre dage: To kommuner, KL, KOMBIT og SKI

• Visionen

• Genbruge og samle eksisterende information 

og vejledning

• Lettere tilgængeligt – digitalt værktøj

• Brugbart uanset decentral/central 

organisering

• Processen - inddragelse af 

• Eksperter fra kommuner

• Kommunalt samarbejde

• Leverandører

• Brancheforening



Det er svært at 

finde frem til 

relevant materiale
Det ville være 

optimalt med både 

hvordan og hvorfor

Begge parter skal 

være 

professionelle for 

at få det bedste 

resultat

Nogen gange har jeg 

brug for at finde 

viden om de 

forskellige faser –

uden at læse 1000 

sider først

Det kunne være fedt 

med et visuelt 

overblik 





Spørgsmål til debat

• Hvor skal modellen ligge? Skal det være en hjemmeside, en app?

• Er vi på rette spor? Mangler vi noget?

• Fremtidsperspektiv: Systems- og relationslandskab – vil det give værdi? 
• Vil I bruge det? 

• Vil I vedligeholde det?


