Kommunernes
IT- OG DIGITALISERINGSFUNKTION

OPGAVER, BRUGERE OG KOMPETENCER

Kommunernes
it- og digitaliseringsfunktion
Opgaver, brugere og kompetencer
n Kommunernes it- og digitaliseringsfunktioner er midt i en mar-

I takt med at opgaverne er blevet mere komplekse og kræver

kant omstilling. Både medarbejdere og borgere er på få år blevet

flere ressourcer, er forskellige kommunale samarbejder på it-områ-

meget mere digitale og stiller derfor større krav til de kommunale

det begyndt at vokse frem. De er nødvendige for at følge med ud-

løsninger.

viklingen, men de medfører også nogle dilemmaer om ledelsesret

Udviklingen betyder bl.a., at it- og digitaliseringsfunktionerne
skal vænne sig til, at brugernes efterspørgsel er mere ad hoc og for-

og ressourcer på tværs af kommunerne.
Der er ingen tvivl om, at it og digitalisering giver en masse nye

drer en 24-7 support. Desuden er der sket en sammenblanding af

muligheder og er blevet et nødvendigt værktøj for at løse den kom-

private og arbejdsrelaterede ting på brugernes telefoner og tablets,

munale kerneopgave. Men hvis potentialet for alvor skal forløses,

der kræver god vejledning og support om datasikkerhed.

kræver det, at it- og digitaliseringsfunktionen selv kan se, hvordan

It- og digitaliseringsfunktionen skal hele tiden være på forkant

den kan være med til at udvikle og understøtte kerneopgaven.

og vide, hvilke tendenser der springer frem, og hvad de kommer

Derfor er HK og KL gået sammen om et projekt, der afdækker

til at betyde for både den enkelte kommune, medarbejderne og

opgaver og roller på it-området samt giver bud på centrale kompe-

borgerne.

tencer for fremtidens it- og digitaliseringsmedarbejdere. Hvad skal

Samtidig har KMD ikke længere monopol på it-løsninger som ek-

der fx til for, at it- og digitaliseringsfunktionen både kan imødekom-

sempelvis kontanthjælp og sygedagpenge. Det giver kommunerne

me brugernes nye behov, bygge en optimal it-arkitektur og sørge

en længere leverandørliste, og det er heller ikke ualmindeligt, at

for, at sikkerheden er i orden. Og hvilke kompetencer er der så brug

den enkelte kommune har mange forskellige it-systemer.

for i it- og digitaliseringsfunktionen?

Der er i det hele taget stort fokus på de digitale muligheder. Der

Projektet sætter fokus på it- og digitaliseringsfunktionens for-

bliver udviklet både nationale og kommunale it-strategier, som den

skellige roller og kompetencer, hvad enten de sidder i en central

enkelte it- og digitaliseringsfunktion skal forholde sig til. Senest har

it-afdeling eller midlertidigt arbejder decentralt i forbindelse med et

KL og kommunerne vedtaget en fælleskommunal digitaliserings-

projekt. Resultaterne er samlet i denne publikation, der er målrettet

strategi for 2016 – 2020 med 61 indsatsområder under overskriften

kommunale ledere og medarbejdere, som arbejder inden for it-og

”Lokal og digital – et sammenhængende Danmark”.

digitaliseringsområdet.
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Ændringer i opgaver og
brugere inden for it-området
n Tidligere var it-afdelingen primært til for de ansatte i kom-

udfordrer især sikkerheden, og det kræver meget af frontperso-

munen. Dens fornemmeste opgave var at sikre drift og support.

nalet, hvis de selv skal kunne vurdere sikkerheden i deres it-løs-

I dag er det digitaliseringsopgaverne, der dominerer, og både

ninger. På den anden side er der nogle medarbejdere, der har

it- og digitaliseringsopgaver er typisk organiseret i samme af-

svært ved at følge med udviklingen og de digitale muligheder.

deling.
Opgaverne løses nu i langt højere grad i samarbejde med

Ændringerne i forhold til it- og digitaliseringsfunktionens rolle
og opgaver afspejler sig endnu ikke helt i dens organisatoriske

den kommunale organisation, ligesom målene for it- og di-

placering, der varierer fra direkte adgang til kommunaldirektø-

gitaliseringsfunktionen i dag bliver knyttet til kommunens

ren til at være et center under direktøren for teknisk forvaltning.

kerneopgaver. Det er it- og digitaliseringsfunktionens opgave

Den skitserede udvikling har imidlertid medført store æn-

at digitalisere og udvikle kommunens serviceydelser og sikre

dringer i it- og digitaliseringsfunktionens opgaver. Der tegner sig

det tværgående blik i digitaliseringsarbejdet. Derfor er det af-

et billede af ni opgaver, der er centrale for it- og digitaliserings-

gørende, at den kan samarbejde og servicere en meget bred

funktionernes arbejde, og som det er nødvendigt for dem at

brugergruppe.

forholde sig til i forhold til deres kompetencer – både i dag og i

Udviklingen har bl.a. taget fart i forbindelse med monopol-

fremtiden. Det drejer sig om:

bruddet, der har givet it- og digitaliseringsfunktionen en ny opgave i forhold til at tænke i it-arkitektur og styre kontakten med

1. Drift og brugersupport

forskellige leverandører.

2. Sikkerhed og styring af it

Samtidig er Ipads, apps og smartphones blevet en naturlig
del af arbejdslivet. Den teknologiske udvikling går stærkt, og
der kommer hele tiden opdateringer og nye muligheder. Det
gør det svært for it- og digitaliseringsfunktionen at følge med

4. Arkitektur
5. Samarbejde med forretningen(fagcentrene)

og kende til den nyeste it og have viden om, hvordan den spil-

6. Den strategiske digitaliseringsopgave

ler sammen med kommunens øvrige it og med sikkerheden.

7. Fælleskommunale samarbejder

Hvis kommunernes it-struktur tidligere mindede om en ridderborg, er det i dag en åben by. I ridderborgen var der tykke
murer og få vindebroer. Det var let at styre brugen af it, og et
servicekatalog beskrev, hvad en it-afdeling kunne tilbyde brugerne. I dag i den åbne by er der et komplekst vejnet på kryds
og tværs, og det er langt mere kompliceret end tidligere at vurdere it-løsningerne.
På samme tid er der sket en tvetydig udvikling i forhold til
brugerne. På den ene side er mange af de ansatte blevet mere
kompetente brugere af it, der kan udfordre it- og digitaliseringsfunktionen. Er it- og digitaliseringsfunktionen fx for langsom til
at vurdere it-løsninger, kan brugerne tage skeen i egen hånd
og selv købe løsninger som eksempelvis trådløse netværk. Det
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3. Leverandør- og kontraktstyring

8. Projektopgaver
9. Data

1. Drift og brugersupport
n Selv om it- og digitaliseringsfunktionens opgaver har udviklet sig

bare gå over på en anden computer. Så nu er tingene mere akutte”,

markant de seneste par år, er en stabil drift stadig blandt de vigtigste

siger en it-medarbejder.

opgaver. For det har store konsekvenser, hvis ikke kommunerne har
en sikker, effektiv og pålidelig drift af servere, netværk, m.v.
”Det er vigtigt, at vores basissystempakke virker. Vi skal være i

Der er også kommet flere brugere af it- og digitaliseringsfunktionen.
Førhen var det primært administrativt personale, men nu er det stort
set alle kommunens medarbejdere - og i nogle tilfælde borgere -, der

drift så mange minutter som muligt – ellers koster det”, siger en it-

bruger it- og digitaliseringsfunktionen. For størstedelen af borgernes in-

medarbejder.

teraktion med kommunen foregår i dag digitalt, og de har også fået en

Kommunerne er dog i stigende grad begyndt at overveje, hvilke

mere aktiv rolle i udviklingen af velfærden i forbindelse med bølgen af

driftsopgaver det giver mening at få løst eksternt – fx levering af hard-

samskabelsesprojekter mellem kommunen, erhvervslivet, foreninger

ware samt vedligeholdelse og udvikling af fagsystemer -, og hvilke

og borgerne.

opgaver det bedre kan betale sig stadig at have internt.

Derfor er der bl.a. kommet udkørende supportere, der kan hjælpe,

Stabil drift indebærer bl.a. at yde support til de mange brugere af

når medarbejderne eller borgerne, der kommer i fx borgerservice, har

kommunens it-systemer. Tidligere handlede supportopgaven primært

problemer med en computer eller printer. Der er dog oftest også med-

om at skaffe en ny mus eller skærm, hvis den gamle ikke virkede,

arbejdere på de forskellige afdelinger, der kan yde support i større eller

men nu skal supporterne vide noget om eksempelvis software, net-

mindre grad. Derved bliver supportopgaven i nogle tilfælde forskudt fra

værk og apps.

it-afdelingen til frontpersonalet.

Det skyldes, at it er blevet et vigtigt redskab for stort set alle kom-

Der er imidlertid forskel på brugernes it-kompetencer. På den ene

munale medarbejdere, hvad enten de er lærere, SOSU’er eller admini-

side har flere og flere brugere styrket deres it-kompetencer. De stiller

strative medarbejdere. Og hvis netværket er nede, serverne ikke virker,

større krav og har flere forventninger til, hvad it kan. Og de har fore-

eller udstyret går i stykker, har de svært ved at passe deres arbejde.

spørgsler på nye ting som fx, hvordan de kan streame. På den anden

Samtidig er arbejdet blevet mere mobilt på grund af adgang til

side er der også kommet flere ansatte, som ikke er vant til it i deres

netværk og mails fra tablets og smartphones. Derfor er der brug for en

arbejde, og borgere, der skal vænne sig til digitale selvbetjeningsløs-

supportfunktion, der arbejder med straksafklaring, hvor it-medarbej-

ninger og digitale ydelser i hjemmet.

derne kan løse sagerne uden ledelsesindblanding, og som mere eller

Ændringerne i supportopgaverne har stor betydning for kommuner-

mindre er tilgængelig 24-7-365. Den enkelte medarbejder skal kunne

nes servicedesk. I nogle kommuner er den eksempelvis ikke længere

vurdere, om han selv kan afgøre spørgsmålet, om han skal spørge en

bemandet med supportere. Derimod er det nogle enkelte fastansatte

kollega, eller om han skal give opgaven videre.

samt studerende, der tackler den direkte supportfunktion, mens sup-

”Der er krav fra brugerne om at kunne bruge systemerne her og

porterne sidder i anden række og har bedre muligheder for at fordybe

nu. Det er yt med nedetid, for det berører alle. Det, at man har mobile

sig eller være opsøgende og køre ud til eksempelvis skoler eller institu-

enheder, gør, at man gerne vil have hjælp nu og her. Man kan ikke

tioner, der har behov for hjælp.

”

Det er vigtigt, at vores basissystempakke virker. Vi skal være i
drift så mange minutter som muligt – ellers koster det.
IT-MEDARBEJDER.
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2. Sikkerhed og styring af it
n I takt med at flere og flere medarbejdere bruger it i løbet af

samtidig med, at der er en række ubekendte i forhold til ek-

arbejdsdagen, er sikkerhed kommet højt op på den kommunale

sempelvis EU-forordningen om persondata og databeskyttelse,

it-dagsorden. Det spænder fra sikre netværk og firewall til bru-

og hvad den kommer til at betyde for kommunerne. Det er dog

gerrettigheder og medarbejdernes behandling af persondata, og

sikkert, at forordningen får stor indflydelse på kommunernes

der skal fx hele tiden tages stilling til brugeradministration og

arbejde med persondata og sikkerhed.

integration mellem systemerne.
”Brugerne får flere og flere systemer, som de skal logge ind

sikkerhed, som kommunerne kan plukke her og nu. Men det

i. Der er kommet mere brugeradministration, og der forsøges at

kræver, at it-medarbejderne får formidlet til deres kolleger, hvad

lave integration mellem systemerne”, siger en it-medarbejder.

it-sikkerhed er, og hvad de skal gøre. I nogle kommuner ligger

It- og digitaliseringsfunktionen har derfor en vigtig rolle i

der nogle retningslinjer om it-sikkerhed på intranettet, mens

forhold til at være opmærksom på faldgruberne for kommunens

andre kommuner har lavet introduktionsvideoer og sendt mate-

medarbejdere - fx om de sender mails med personfølsomme

riale ud sammen med lønsedlerne. Uanset hvilken model den

oplysninger, bruger Dropbox og låser deres skærme, når de går

enkelte kommune vælger, er det vigtigt, at den følger op på det

til frokost. Sagt på en anden måde skal it- og digitaliseringsfunk-

og sørger for, at kommunens medarbejdere er ajour i forhold til

tionen være opdateret i forhold til både internationale og natio-

it-sikkerhed.

nale standarder og sikre, at alle ansatte kender retningslinjerne
for, hvordan kommunen indsamler, opbevarer og bruger data.
”Der mangler nogle politikker i forhold til, hvordan vi bruger
systemerne, og om man fx må sende noget til egen mail, hvis
man vil arbejde med noget derhjemme. Der mangler simpelthen retningslinjer”, siger en borgerservicekonsulent.
Den teknologiske udvikling gør imidlertid sikkerhedsspørgsmålet ekstremt kompleks. It- og digitaliseringsfunktionerne skal
være på forkant og kunne foregribe begivenhedernes gang

”

Vi kan sikre os med alt den teknik,
vi vil, men vi har ikke større sikkerhed
end den, der er mellem ørerne på folk.
Det handler om awareness.
Vi skal have opdateret alle i forhold
til beskyttelse af data.
IT- OG DIGITALISERINGSCHEF.
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Der er stadig nogle lavthængende frugter i forhold til it-

”Vi kan sikre os med alt den teknik, vi vil, men vi har ikke
større sikkerhed end den, der er mellem ørerne på folk. Det
handler om awareness. Vi skal have opdateret alle i forhold til
beskyttelse af data”, siger en it- og digitaliseringschef.
Samtidig centraliserer mange kommuner brugeradministrationen for bedre at kunne holde styr på, hvem der skal kunne se
hvad i de forskellige systemer. En opmærksomhed der formentlig kun vil blive større i kraft med EU-forordningens indtog.

3. Leverandør- og kontraktstyring
n I 2008 solgte KL KMD for at styrke konkurrencen på det kom-

både kan navigere i forhold til brugernes ønsker, leverandører,

munale it-marked og få mere kommunal indflydelse på og

der vil ind på markedet, og det store billede i forhold til kom-

ejerskab til it-løsningerne. Men monopolbruddet betyder også,

munens strategier om gevinstrealisering m.v. Det kræver, at

at der er kommet flere leverandører at samarbejde med for

it- og digitaliseringsfunktionen hele tiden er opmærksom på,

kommunernes it- og digitaliseringsfunktioner, samtidig med at

hvilken bane der spilles på. Den skal fx have styr på, hvordan

it-arkitekturen skal åbnes mere op. Der er langt flere, som kan

gevinsterne ved monopolbruddet kan høstes, og hvilke vilkår

levere it-løsninger til kommunerne, og det gør it- og digitalise-

det er vigtigt at være opmærksom på i leverandørkontrakter.

ringsfunktionens opgave mere kompleks. Det er som it-medar-

Det betyder bl.a., at den skal have kendskab til alle forvaltnin-

bejder ikke længere muligt blot at støtte sig til KMD. Den nye

gernes kontrakter og vide, hvilke krav der kan stilles til leveran-

virkelighed kræver, at man både kender til mange forskellige

dørerne.

systemer og leverandører.
”De mange leverandører betyder, at antennerne skal rettes

Den nye rolle i forhold til leverandørerne medfører også, at
it- og digitaliseringsfunktionen er inde over kommunens udbud

i mange flere retninger. Markedspladsen er blevet større, og

på it-området. Den skal bl.a. byde ind med viden om udbud af

derfor kommer der hele tiden nye tilbud. Vi skal samtidig imple-

lignende it-systemer i de kommunale indkøbs- og udbudsfæl-

mentere ting i bund, så vi opnår effekter. Derfor er der grænser

lesskaber og medvirke til, at kommunen er opdateret i forhold

for, hvor mange ønsker fra brugerne, som vi kan køre igennem

til KOMBITs udbudsplan, KL’s rammearkitektur og SKI. Det fordrer

rent ressourcemæssigt, sikkerhedsmæssigt og økonomimæs-

samtidig et tæt samarbejde med fagforvaltningerne, hvis be-

sigt”, siger en it-medarbejder.

slutningen om et nyt it-system træffes decentralt.

Det er altså nødvendigt, at it- og digitaliseringsfunktionen

”

De mange leverandører betyder, at
antennerne skal rettes i mange flere
retninger. Markedspladsen er blevet større,
og derfor kommer der hele tiden nye tilbud.
Vi skal samtidig implementere ting i bund,
så vi opnår effekter. Derfor er der grænser
for, hvor mange ønsker fra brugerne, som vi
kan køre igennem rent ressourcemæssigt,
sikkerhedsmæssigt og økonomimæssigt.
IT-MEDARBEJDER
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4. Arkitektur
n I kølvandet på monopolbruddet er netop arkitektur blevet et

er til at forstå for fagcentrenes ledere og medarbejdere”, siger

nøgleord for kommunernes it- og digitaliseringsfunktion. Det

en it- og digitaliseringschef.

handler fx om at forholde sig til arkitekturen og de forskellige

Tidligere var der få systemer at forholde sig til, og arkitektu-

krav til de systemer, som kommunen køber. Hvor er der snitfla-

ren var stort set givet med de få leverandører. Nu udfordrer le-

der og muligheder i forhold til kommunens eksisterende syste-

verandørerne kommunerne med forskellige former for arkitektur

mer, og hvordan spiller de nye systemer sammen med andre

i deres løsninger. Det stiller krav om ekstra opmærksomhed på

kommuners systemer.

en fælleskommunal rammearkitektur, så man som kommune

It- og digitaliseringsfunktionen skal med andre ord have
overblikket og tegne kommunens it-koncept og sikre, at de
forskellige it-systemer kan tale sammen – både internt og med
andre kommuner.
”It-afdelingen skal være tættere på forretningen og lederne.

kan sikre en sammenhængende digital opgavevaretagelse inden for en økonomisk forsvarlig ramme.
”Hvis vi skal udnytte det optimalt (rammearkitektur, red),
skal alle kommuner arbejde med det, og det kræver altså kompetencer. Arkitekturstyring er en ny disciplin i kommunerne. Vi

Der skal være en større forståelse for rammearkitekturen og

har måske kigget på, hvordan et system kan integreres, men

det tværgående blik, hvor sammenhængen mellem forskel-

ligefrem at bruge det aktivt, det er det de færreste kommuner,

lige digitaliserings- og udviklingsprojekter er i fokus, og her

der har”, forklarer en it- og digitaliseringschef.

har it-afdelingen en opgave. Det er vigtigt, at den agerer med

Det betyder, at it- og digitaliseringsfunktionen også har en

ydmyghed over for fagcentrene, og at den er i stand til at gøre

opgave i forhold til at samarbejde med forretningen om at krav-

komplekse ting som strategi og rammearkitektur enkle, så det

specificere it-løsningerne, så de lever op til rammearkitekturen.

”

Hvis vi skal udnytte det optimalt (rammearkitektur, red), skal alle kommuner
arbejde med det, og det kræver altså kompetencer. Arkitekturstyring er en ny
disciplin i kommunerne. Vi har måske kigget på, hvordan et system kan integreres,
men ligefrem at bruge det aktivt, det er det de færreste kommuner, der har.
IT- OG DIGITALISERINGSCHEF.
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5. Samarbejde med forretningen (fagcentrene)
n I forlængelse af det større fokus på eksempelvis it-arkitektur og le-

sommetider og arbejder andre steder – fx i et fagkontor”, siger en

verandørstyring ligger der i det hele taget en naturlig opgave for it-

it- og digitaliseringschef.

og digitaliseringsfunktionen i forhold til at styrke samarbejdet med

Med andre ord er der en vigtig opgave i forhold til at give viden

forretningen. Forretningen skal vide, at it- og digitaliseringsfunk-

videre i begge retninger. For hvis de digitale transformationer både

tionen er til for at hjælpe dem. Det er derfor it- og digitaliserings-

skal give bedre kvalitet i opgaveløsningen og mulighed for at høste

funktionens job at sikre sammenhængen mellem de teknologiske

nogle gevinster, skal der være en fælles mening. Derfor kræver det

muligheder og selve forretningen.

både it-medarbejdere, der forstår forretningen på den ene side, og

Samarbejdet mellem it- og digitaliseringsfunktionen og forretningen handler bl.a. om arbejdsgange og hvad, der kan lade sig
gøre rent systemmæssigt. Derfor er det alfa og omega, at der sker

superbrugere, der kan se værdien af de forskellige it-muligheder
og it- og digitaliseringsfunktionens arbejde, på den anden side.
”Vi skal hjælpe forretningen med, hvordan de bedst organiserer

en brobygning mellem it- og digitaliseringsfunktionen og selve for-

sig i forhold til arbejdsgange og it, så de fx kan undgå dobbeltar-

retningen. I nogle kommuner arbejder man fx med ambassadører

bejde. På den måde skal vi måske til at indgå i en konsulentfunk-

i form af centerkontaktpersoner fra it- og digitaliseringsfunktionen,

tion. Vi skal kunne se sammenhænge på tværs af systemerne, og

som bygger bro ved at komme ud til brugerne og lytte til, hvad det

vi skal se, hvilke systemer man kan bruge”, siger en it- og digitali-

er, de gør sig af tanker om it-løsninger. På den måde går man fra

seringschef.

reaktiv support til at være mere proaktiv og forsøge at forberede

Det betyder også, at it- og digitaliseringsfunktionen bl.a. skal

organisationen bedre på de forandringer, der følger med nye it-

sparre med fagcentrene, når der skal anskaffes nye it-løsninger.

løsninger.

Dels skal it- og digitaliseringsfunktionen have overblikket over, hvil-

”Det handler om at skabe en struktur og vise, hvordan den skal

ke muligheder der findes, og hvilke løsninger kommunen allerede

bruges. Vi er med til at binde det sammen. Vi fokuserer på arbejds-

er i besiddelse af, og dels skal den som tidligere nævnt hjælpe

gange. Konsulenten (i forvaltningen, red) har den faglige del, og

med at gennemgå kontrakter m.v.

it-enheden har den tekniske del”, siger en it-medarbejder.
Men forretningen efterspørger også i højere grad selv it- og

”It-afdelingen skal spille nye bolde op, der ikke kun tager
udgangspunkt i det, man har, hvis man vil høste gevinster af tek-

digitaliseringsfunktionens ekspertise. I nogle tilfælde betyder det, at

nologien. Vi bliver nødt til at spille bolde ind, så forretningen ved,

der er kommet decentrale it-enheder, som er tæt på forretningen,

hvilken beslutning den tager”, siger en it-medarbejder.

og som indgår i forskellige digitaliseringsprojekter og bidrager med

Det kræver dog en afklaring i forhold til, hvad der er it- og digi-

den it-tekniske viden. På den måde bruger it- og digitaliserings-

taliseringsfunktionens opgave og ansvar, og hvad der er ledelsens

funktionen og de decentrale it-medarbejdere hinanden som spar-

opgave på det enkelte forretningsområde, hvis samspillet for alvor

ringspartnere.

skal bære frugt.

Andre kommuner prioriterer synlighed og sørger for, at it-medarbejderne løbende kommer ud i de forskellige fagcentre.

”Der er en lederopgave i forhold til at få matchet forretningens
behov med, hvad vi kan levere i it- og digitaliseringsfunktionen.

”It-afdelingen understøtter kerneopgaven. Det kræver, at man

Hvad kan forretningen fx forvente af os, og hvad er vi i stand til at

har blik for organisationen. Man skal ud og opdage tingene, før bru-

levere? Så vi skal sørge for at afstemme forventningerne”, siger en

gerne ved det. Vi prøver at være synlige i organisationen. Vi sidder

it- og digitaliseringschef.

”

It er kommet tættere på forretningen. Tidligere var spørgsmålet, om
tingene virkede eller ikke virkede. Nu er hele digitaliseringsdagsordenen
tæt inde på fagcheferne, og de har fået en udfordring med at tænke
digitalisering ind i deres forretning.
IT- OG DIGITALISERINGSCHEF.
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6. Den strategiske digitaliseringsopgave
It- og digitaliseringsfunktionen er overordnet set til for at understøtte

digitalisering kan føre til. Det er ikke altid givet, at den bedste ide

Derfor er den også et strategisk værktøj, som både kommunernes

kommer fra it-området. Det kan lige så vel være fra fagområdet.

direktioner, KL og nationale handleplaner har sat højt på dagsorde-

Så må it- og digitaliseringsfunktionen kigge på, om det teknisk kan

nen. Det er it- og digitaliseringsfunktionen, der er eksperter, og fag-

lade sig gøre”, siger en kommunaldirektør. Fagcentrene er generelt

centrene forventer, at de stiller deres viden til rådighed og byder sig

positive over for it- og digitaliseringsfunktionens rolle som oversæt-

til i en form for oversætterrolle.

ter, men det kræver dialog. It- og digitaliseringsfunktionen skal være

”De (it-afdelingen, red.) skal være opsøgende. De sidder jo med

tæt på forretningen og lederne og have en klar forståelse for ram-

den tværgående forståelse af, hvordan man løser digitaliseringen

mearkitekturen og det tværgående blik. Det er vigtigt, at it- og digi-

i vores kommune. Det gør vi andre ikke. Vi sidder med hver vores

taliseringsfunktionen agerer med ydmyghed over for fagcentrene og

fagområder. Det er helt afgørende, at it-afdelingen tænker på tværs”,

er i stand til at gøre komplekse ting som strategi og rammearkitektur

forklarer en direktør for kultur og borgerservice. It- og digitaliserings-

enkle, så det er let at forstå for den enkelte leder eller medarbejder.

funktionen skal altså ikke kun forholde sig til, hvordan man admi-

Oversættelsen fra forretning til it- og digitaliseringsfunktion og

nistrerer de digitale løsninger. Den skal også arbejde med at danne

vice versa kan imidlertid hjælpes på vej ved at have it-kompetencer

både medarbejdere og organisation i forhold til at arbejde digitalt.

decentralt i selve forretningen.

Det kræver it- og digitaliseringsfunktioner, der opsøger opgaverne
fremfor blot at være dem, der forvalter it-løsningerne.
”Det er en opgave for it-afdelingen at være med til at sikre en

Samtidig forventer direktionen, at it- og digitaliseringsfunktionen
har fingeren på pulsen og sørger for, at kommunen er rustet til at
møde forskellige udfordringer. Den skal være på forkant med ud-

operationalisering af kommunens digitaliseringsstrategi og strategier,

viklingen og vide, hvad de fremtidige behov er, så den er klar over,

der kommer fra KL. Hvad betyder de for vores kommune og for de

hvad medarbejdere og borgere efterspørger.

forskellige forretningsområder?”, siger en it- og digitaliseringschef.
Der er imidlertid stor forskel på, hvorvidt kommunerne har digita-

”Vi forventer, at it- og digitaliseringsfunktionen er proaktiv og kan
se, hvilke nye systemer vi kan få gavn af. Så it-medarbejderne skal

liseringsstrategier eller strategier for de enkelte forretningsområder,

se, hvad der sker, og hvad andre kommuner laver”, siger en vice-

hvor digitalisering så er en del af strategien. Uanset hvilken løsning

kommunaldirektør.

den enkelte kommune har valgt, kræver det et tæt samarbejde mellem it- og digitaliseringschefen, direktører samt fagchefer.

”

It-afdelingen skal være opsøgende.
De sidder jo med den tværgående
forståelse af, hvordan man
løserdigitaliseringen i vores
kommune. Det gør vi andre ikke.
Vi sidder med hver vores fagområder.
Det er helt afgørende, at
it-afdelingen tænker på tværs.
DIREKTØR FOR KULTUR OG BORGERSERVICE.
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”En dygtig fagchef er også nysgerrig på teknologien, og hvad

og udvikle den kommunale kerneopgave – fx at få borgere i job.

7. Fælleskommunale samarbejder
Flere steder i det kommunale landskab er der skudt fælles-

”Vi er 11 kommuner, og det betyder, at vi kan bevare ejer-

kommunale samarbejder på it-området op som en konsekvens

skab og overskue at arbejde sammen. Dem, der pt. er i pro-

af udfordringerne i forbindelse med eksempelvis monopol-

jektgrupper, oplever en øget faglig sparring og øget kvalitet. Vi

bruddet. De skal bl.a. reducere omkostninger til it-systemer,

arbejder bl.a. med en strategiplan for monopolbrud, sikkerhed

effektivisere arbejdsgange på tværs af sektorer og sørge for, at

og samarbejdet om den fælleskommunale digitaliseringsstra-

arkitekturen er på plads.

tegi”, siger en it- og digitaliseringschef.

It-samarbejderne har forskellige konstruktioner og formål,

De fælleskommunale samarbejder giver samtidig it- og digi-

men betyder alligevel alle nye opgaver for it- og digitalise-

taliseringsfunktionerne mulighed for at specialisere sig på tværs

ringsfunktionen. Tidligere mindede de måske mest om erfa-

af kommunerne, så de låner kompetencer af hinanden i stedet

grupper. Nu er det seriøse tværgående arbejdsgrupper inden

for, at den enkelte kommune skal have flere dyre specialister

for forskellige områder. Nogle kommuner er endda gået skrid-

selv. Hvis it-samarbejderne skal fungere optimalt, kræver det

tet længere og har oprettet formelle forsyningsenheder, der

dog, at der er styr på referenceforhold og økonomi kommu-

varetager it-service, drift og support på tværs af kommunerne.

nerne imellem.

”

Vi er 11 kommuner, og det betyder, at vi kan bevare ejerskab og overskue at
arbejde sammen. Dem, der pt. er i projektgrupper, oplever en øget faglig sparring
og øget kvalitet. Vi arbejder bl.a. med en strategiplan for monopolbrud, sikkerhed
og samarbejdet om den fælleskommunale digitaliseringsstrategi.
IT- OG DIGITALISERINGSCHEF.
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8. Projektopgaver
n Når it- og digitaliseringsfunktionens opgaveportefølje udvikler

mellem it- og digitaliseringsfunktionen og forretningen. På den

sig, kommer der også flere og flere opgaver, som er projek-

anden side handler de om den dialog og det oversættelsesar-

tarbejde. Projektopgaver kan i den forbindelse både være at

bejde, som udvikling og implementering af en it-løsning fordrer

arbejde med projekter og at lede projekter. Det er dog vigtigt at

i forhold til forretningen.

skelne, så projektledelse rent faktisk betyder ledelse af projek-

”I forhold til tilslutningen til et fælles bibliotekssystem, er der

ter – og ikke alle mulige driftopgaver i det enkelte projekt. It- og

en drejebog, hvor KOMBIT lægger op til et projektarbejde med

digitaliseringsfunktionen kan i hvert fald mærke en efterspørgsel

deltagelse af nogle strategisk økonomiansvarlige, nogle it-folk

i forhold til styring på projekter.

og nogle systemnære folk, som skal arbejde med indførelse.

”I løbet af de sidste fem år har jeg fået brug for flere folk,
der kan arbejde med projekter og være projektleder/digitaliseringskonsulenter. Der er mange ting, der skal analyseres og
rådgives omkring og måske bringes på en projektformel”, siger
en it- og digitaliseringschef.
Projektopgaverne er differentierede. De handler på den ene

Det er helt konkret et papir på, at vi skal i gang med et tværgående projektarbejde”, siger en biblioteksmedarbejder.
Og i takt med at projektopgaverne tager til, ændres it- og
digitaliseringsfunktionens rolle i det enkelte projekt.
”Tidligere var et projekt succesfuldt, hvis det var leveret til tiden. Nu skal der være en gevinst ved projektet, og vi skal være

side om at gennemføre analyser, businesscases og andet for-

med til at italesætte og gennemføre værdien”, siger en it- og

arbejde, som gør et projekt klar til at fortsætte i et samarbejde

digitaliseringschef.

”

I løbet af de sidste fem år har jeg fået brug for flere folk,
der kan arbejde med projekter og være projektleder/
digitaliseringskonsulenter. Der er mange ting, der skal analyseres
og rådgives omkring og måske bringes på en projektformel.
IT- OG DIGITALISERINGSCHEF.
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9. Data
n Data fylder mere og mere i snakken om it og digitalisering.

be rammen for, at der i kommunen kan arbejdes med genbrug

Politikerne efterspørger data, og der er ingen tvivl om, at data

af data, data om effekt og anvendelsen af åbne data. Så når

får en stor indflydelse på, hvordan kommunerne løser deres

borgeren afleverer nogle oplysninger ét sted, skal kommunerne

forretningsopgave fremover. Data er derfor også noget, som

både internt og eksternt sikre, at der sker en udveksling af data.

it- og digitaliseringsfunktionen skal forholde sig til. Den skal vide

Det er dog stadig en forudsætning, at sikkerheden er på plads i

noget om samspillet mellem data, og den skal have styr på,

forbindelse med arbejdet med persondata.

hvordan kommunen kan indsamle og bruge data, så dataene

”Vi prøver at lave strategier i forhold til, hvordan vi skal

bliver udnyttet og flyder mellem både forskellige fagcentre,

bruge data, og hvad det er, vi vil have ud af data. Der er et stort

kommuner og systemer.

potentiale i at bruge data på tværs”, siger en it- og digitalise-

”Vi er verdensmestre i at indsamle data i kommunerne, men

ringschef.

vi er også verdensmestre i ikke at bruge dem. Hvordan skaber vi

Samtidig ses eksempler på, at kommuner går sammen og

merværdi med de data, vi har, så vi kan levere mere i de grund-

stiller data til rådighed for hinanden på forskellige platforme. Det

læggende ydelser? Det må være it-afdelingens opgaver at prøve

gælder fx Open Data DK, hvor fem kommuner og en region er

at sætte det i system”, siger en direktør i en kommune.

gået sammen for at fremme datadreven vækst ved at stille data

Det betyder bl.a., at it- og digitaliseringsfunktionen skal ska-

inden for eksempelvis trafik, kultur, natur og miljø til rådighed.

”

Vi er verdensmestre i at indsamle data i kommunerne, men vi er også
verdensmestre i ikke at bruge dem. Hvordan skaber vi merværdi med
de data, vi har, så vi kan levere mere i de grundlæggende ydelser?
Det må være it-afdelingens opgaver at prøve at sætte det i system.
DIREKTØR I EN KOMMUNE.
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Kompetenceprofiler i it- og
digitaliseringsfunktionen
IT STRATEG

FORRETNINGSARKITEKT

IT FORVALTER

PROGRAM- OG
PROJEKTLEDER

BROBYGGER

n It- og digitaliseringsfunktionens opgaver spænder vidt - fra stra-

retningen (fagcentrene) er afgørende for, at digitaliseringsprojekter

tegiske processer om digitalisering af kommunens kerneydelser,

lykkes, og for at it- og digitaliseringsfunktionen og superbrugere

over leverandør- og it-styring til drift af it-systemer og vejledning

kan yde den nødvendige brugersupport. Derfor er det nødvendigt

og rådgivning af medarbejdere og borgere.

med grundlæggende brobygningskompetencer hos medarbejdere i

Det store spænd i opgaver giver et ligeså stort spænd i kompetencerne. Medarbejderne i it- og digitaliseringsfunktionen skal være

På baggrund af de nævnte ændringer i opgaver og brugere, er

med til at skabe forandringer og forløse digitale effektiviseringspo-

der fem kompetenceprofiler, som er centrale – både nu og i fremti-

tentialer. De skal kunne forstå og hjælpe både it-leverandørerne,

den: Brobyggeren, it-strategen, forretningsarkitekten, program- og

forretningen og de enkelte brugere, hvad enten det handler om

projektlederen og it-forvalteren.

et nyt it-system til hele kommunen eller en medarbejder, der ikke
kan få opdateret sin telefon.
It- og digitaliseringsfunktionerne består oftest af medarbejdere
med forskellige baggrunde og kompetencer. Der er medarbejdere

It- og digitaliseringsfunktionen er organiseret forskelligt fra
kommune til kommune. Det betyder, at det vil være forskelligt,
hvor godt den enkelte kommune er dækket ind i forhold til de fem
kompetenceprofiler.

med stor teknisk viden og kendskab til drift og it-systemer, medar-

Kompetenceprofilerne er ikke tænkt som jobprofiler, men skal

bejdere med analytiske kompetencer samt medarbejdere med en

ses som et bud på, hvilke kompetencer det er nødvendigt at tænke

generalisttilgang og større fokus på projektarbejde og de tværgå-

ind i fremtidens it- og digitaliseringsfunktion. De fleste it-medarbej-

ende perspektiver ved it.

deres job vil bestå af elementer fra flere af kompetenceprofilerne,

De forskellige fagligheder er hver for sig vigtige, men skal samtidig kunne samarbejde både internt, med resten af kommunen og
andre kommunale it-medarbejdere. Det er afgørende, at de forstår

og fremover vil job i it- og digitaliseringsfunktionen typisk forudsætte kompetencer inden for flere kompetenceprofiler.
Brug kompetenceprofilerne til at overveje, om it- og digita-

helheden i it- og digitaliseringsfunktionens opgaver og ved, hvornår

liseringsfunktionen er dækket ind med kompetencer, og hvor

de skal trække på andres kompetencer, når opgaverne skal løses.

den enkelte medarbejder eventuelt kan have kompetencebehov.

Der er samtidig et stort behov for udvikling af kompetencer, der

Kompetenceprofilerne kan fx bruges som et fælles udgangspunkt

kan bygge oven på de helt basale it-kompetencer. Derfor er både

ved MUS, hvor såvel leder som medarbejdere overvejer kompe-

efteruddannelse og villighed til at byde ind på nye opgaver helt

tencebehov. De kan også være udgangspunkt for strategisk kompe-

afgørende i fremtiden.

tenceudvikling i fx MED, da flere af kompetenceprofilerne også er

Samarbejdet mellem it- og digitaliseringsfunktionen og for-
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såvel it- og digitaliseringsfunktionen som i fagcentrene.

relevante for medarbejdere i fagcentrene.

Brobyggeren
Grundlæggende kompetenceprofil for hele it- og digitaliseringsfunktionen
n Brobygningen til forretningen (fagcentrene) er blevet et must for at
kunne yde en god support og indgå i digitaliseringsprojekter. Det kan fx
være digitaliseringsprojekter inden for skoleområdet, det sociale område,
biblioteksområdet eller sundheds- og ældreområdet. It- og digitaliseringsfunktionen har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til brobygningen ved
at øge kendskabet til fagcentrene, deres arbejdsgange, viden og deres behov. Brobyggeren henter viden hjem og sikrer videndeling i it-afdelingen.
Behovet for brobygning går naturligvis begge veje, og det er brobyggerens opgave at øge fagcentrenes viden om it- og digitaliseringsfunktionen. Denne brobygning er afgørende for at kunne styrke relationen og
kendskabet til fagcentrene og forudsætningen for at kunne kommunikere
med fagcentre i projekter af forskellig art.
Brobyggeren skal kunne se mulighederne ved digitalisering og tænke
dem ind i de forskellige fagområders forretning og på den måde understøtte det tværgående. Brobyggeren udviser stor metodeforståelse og er
dygtig til at sætte sig ind i nye områder.
Brobyggeren vil ofte samarbejde med forretningen i projekter og skal
formå at presse forretningen i forbindelse med eksempelvis udbud, så de

Centrale kompetencer:
n Opsøger viden om fagcentre og
brugeres måde at arbejde på

n Har metoder til hurtigt at sætte sig ind
i nye systemer og vurderer systemer

n Rådgiver og vejleder om it-løsninger
og datasikkerhed

n Tænker på tværs af it-afdeling og forretning
n Har projekter som arbejdsform
n Kan kommunikere med ikke it-kyndige
brugere – både ansatte og borgere

n Har en god spørgeteknik
n Har serviceforståelse
n Har forretningsforståelse
n Oversætter mellem it-fagsprog og
fagcenter fagsprog

kommer hele vejen rundt og ikke bare går efter noget, der kan det samme
som det, de har nu.
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Forretningsarkitekten
n Forretningsarkitekten arbejder på forskellige niveauer med udvikling
af digitale løsninger. Han eller hun kan arbejde med tværgående digitale

Centrale kompetencer:

løsninger, hvor data fra forskellige forretningsområder skal samles og in-

n Arbejder med it-arkitektur

tegreres til tværgående data til brug for analyser og rapporteringer eller

n Arbejder med datasikkerhed

bruges til at producere åbne data. Forretningsarkitekten kan desuden un-

n Faciliterer

derstøtte forretningen (fagcentrene) med rådgivning, projekter og udbud

n Arbejder med forandringsledelse

i forhold til udvikling af nye digitale løsninger. Her er forretningsarkitek-

n Laver analysemetoder – til produktion 		

tens opgave at sikre, at rammearkitektur og datasikkerhed er i orden.
Forretningsarkitektens opgaver kan også bestå i at udvikle og implementere helt konkrete digitale løsninger i samarbejde med fagcentrene
og leverandører.

af data

n Bruger dokumentation
n Formidler (skrive manualer, vejledninger 		
eller lave videoer og webinarer)

Forretningsarkitekten skal være en dygtig formidler og have et godt

n Har et tværgående blik på it og digitalisering

indblik i forandringsledelse, da udvikling af nye digitale løsninger ikke
blot er tekniske spørgsmål, men i høj grad også organisatoriske og ledelsesmæssige spørgsmål.

It-strategen
n It-strategens rolle er at bidrage til den tværgående sammenhængskraft i kommunen og på tværs af kommuner ved at skabe rammer for
den fortsatte udvikling og styring af kommunens it- og digitaliseringsindsatser (rammearkitektur). It-strategen udvikler fx ensartede arbejdsmetoder og begreber, som skal understøtte, at de forskelle forretningsområder
arbejder på samme måde.
It-strategen samarbejder med KOMBIT og andre instanser, der arbejder med
nationale initiativer for digitalisering og datasikkerhed. Det gælder fx i forbindelse
med den nye persondatabeskyttelseslov, der kræver fokus på datasikkerhed og
databeskyttelse i forhold til lovgivningen i bred forstand. Det betyder samtidig, at
juridiske kompetencer om sikkerhedsarbejde og databeskyttelse vil blive endnu
vigtigere for kommunerne.
It-strategen understøtter desuden kommunens digitaliseringsprojekter på
fagcenterniveau og samarbejdet med leverandører for at sikre sammenhængen i kommunens tværgående digitaliseringsindsats.
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Centrale kompetencer:
n Udvikler overordnet it-rammearkitektur
n Anvender systematiske arbejdsmetoder
og begreber til at skabe struktur for
forretningen

n Arbejder med datasikkerhed i forhold
til lovgivning

n Arbejder med strategisk leverandørstyring for at sikre den tværgående
sammenhængskraft

n Laver politisk betjening
n Laver skriftlig dokumentation

Program- og projektleder
n Digitaliseringsindsatser bliver ofte gennemført som programmer og

Centrale kompetencer:

projekter, og det kræver program- og projektledere. Programmer er ofte
store initiativer initieret af fx KOMBIT, hvor enkelte kommuner er fore-

n Kommunikerer i forhold til

gangsmænd, og hvor flere kommuner bliver involveret på sigt – som fx

mange målgrupper

n Faciliterer møder og processer

ved skoleportalen. Et program bliver typisk udmøntet i flere projekter i

n Arbejder med program og projektorganise

den enkelte kommune, og en del af programlederens rolle bliver dermed

ring – fx sikre det tværgående perspektiv,
og det strategiske mandat i organisationen

n Arbejder med program og projektledelse

at lede og koordinere forskellige projekter.
Digitaliseringsprojekter kan også være mindre og være initieret af
kommunen selv, hvor der fx indføres nye sagsbehandlingssystemer i

(i forhold til forretningen, eksterne

fagcentrene. Trods store forskelle i indsatsernes kompleksitet er der en

samarbejdspartnere, direktionen)

række kompetencer, der går igen for program- og projektledere.

n Arbejder med program og projektledelse
(i forhold til analyser og forarbejde fx
businesscases)

n Har kendskab til digitaliseringsstrategier
n Har kendskab til forandringsledelse

It-forvalteren
n It-forvalteren er garant for stabil drift af kommunens it-løsninger. Der er to

Centrale kompetencer:

centrale opgaver for at sikre stabil drift; 1. driften af it-systemerne og 2. en hurtig

n Har serviceforståelse

afklaring af problemer opstået hos brugerne og borgerne. For at kunne sikre stabil

n Har forretningsforståelse

drift er det vigtigt at have en systematisk overvågning af systemet. Det kræver

n Arbejder med servicemanagement

analyser af infrastrukturen for at kunne forudsige, hvor evt. svagheder kan udfor-

– svar- og oppetider

n Arbejder med konfigurationsmanagement
n Har kendskab til kommunikation
– spørgeteknik

dre en stabil drift, og hvordan man evt. kan handle på det.
It- og digitaliseringsfunktionen har en forskellig gruppe af brugere, og for at
kunne betjene dem alle er det vigtigt, at it-forvalteren er i stand til at spørge
ind til problemerne på en rolig og kompetent måde, når fx Explorer eller Outlook

n Arbejder med metoder til fejlsøgning

driller, så brugerne oplever, at de får en god service. Brugerne skal kunne se en

n Bruger analysemetoder til at vurdere

værdi i at benytte sig af it-hjælpen, der til gengæld skal kunne ydes 24-7-365,

driften

n Arbejder med datasikkerhed

fordi medarbejderne efterhånden kan tilgå deres netværk fra alle steder og via
mobile enheder.
Ofte bliver problemerne meldt ind til brugersupporten via en log, men det
er stadig vigtigt med en hurtig problemløsning via telefonen. Hvis en af kommunens medarbejdere oplever et problem, mens de er i gang med at assistere
en borger, skal brugersupporteren fx kunne oversætte og forklare, hvordan et
it-system fungerer.
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Sammenfatning
n De fem kompetenceprofiler viser tilsammen en markant udvikling i
de kompetencer it- og digitaliseringsfunktionen har brug for fremover.
Samarbejdet med forretningen, andre kommuner og KOMBIT om
digitaliseringsindsatser medfører behov for at kunne arbejde på nye
måder.
Derfor bliver projektarbejdsformen, den opsøgende og vejledende
rolle og forretningsforståelse helt centrale og basale brobygningskompetencer fremover.
It-strategen, forretningsarkitekten og program- og projektlederen
kan betragtes som kompetenceprofiler med fokus på udvikling og
implementering af digitale løsninger. De centrale kompetencer er
her rammestyring, leverandørstyring, it-arkitektur, datasikkerhed,
projektledelse og forandringsledelse. Den sidste kompetenceprofil,
It-forvalteren, repræsenterer driften af systemerne. Kommunernes
serviceydelser kræver, at systemerne fungerer døgnet rundt. It-forvalterens centrale kompetencer er en analytisk tilgang til driften, der

sikrer svar- og oppetider og løbende korrekt konfiguration. Brugerne
af systemer og serviceydelser bliver mere og mere forskellige, og det
afspejler sig også i kompetencebehovene. Der er brug for serviceforståelse, god spørgeteknik og de basale brobygningskompetencer for
at kunne yde god brugersupport.
Forretningsarkitekten og it-forvalteren har helt centrale samarbejdspartnere i fagcentrene. I digitaliseringsprojekter er der brug for
fagcentrenes viden om arbejdsgange og kerneopgaver. It-forvalteren
har brug for dialog med systemejerne i fagcentrene for at kunne overvåge og analysere driften, og superbrugerne yder et vigtigt bidrag til
brugersupporten inden for de enkelte fagcentre. For at styrke arbejdet
med digitaliseringsprojekter, driftovervågningen og brugersupporten er
det også relevant at sætte fokus på fagcentrenes digitale kompetencer
- fx deres kompetencer inden for drift af systemer, datasikkerhed og
kompetencer til at indgå i digitaliseringsprojekter.

Perspektivering
n Der er sket meget med it- og digitaliseringsfunktionens opgaver de
seneste par år, og udviklingen fortsætter formentlig de kommende år.
Der er fx et stort potentiale i forhold til it og brugen af digitale løsninger, men hvis kommunerne for alvor skal høste gevinsterne, kræver
det også, at deres it-modenhed i højere grad matcher deres ambitioner på området.
Der er flere steder, hvor kommunerne fremover kan få brug for at
udvikle deres kompetencer, men især to punkter springer i øjnene. Det
ene område handler om persondatasikkerhed og awareness, og det
andet område handler om kompetencer til at udvikle it-arkitekturen og
rammestyringen.
Førstnævnte er aktualiseret af EU-persondataforordningen, som i
2018 udmøntes i en ny persondatabeskyttelseslov i Danmark. Loven
lægger op til, at der etableres en ny funktion i kommunerne, som er
ansvarlig for beskyttelse af persondata. Funktionen skal vide, hvordan
kommunen arbejder med data og sikkerhed og samtidig have ekspertise inden for databeskyttelsesret og kunne reglerne i forordningen.

Det betyder bl.a., at der kan være brug for at styrke de juridiske
kompetencer i forhold til persondatabeskyttelse. Det vil samtidig få
konsekvenser for it- og digitaliseringsfunktionens behov for viden.
Øget persondatasikkerhed indebærer desuden, at alle medarbejdere bliver mere opmærksomme på datasikkerhed. Der skal opbygges
en øget awareness om datasikkerhed blandt medarbejdere. It- og
digitaliseringsfunktionen har her en opgave i at formidle og vejlede
om retningslinjer for persondatasikkerhed og understøtte, at de bliver
bragt i spil.
KL’s salg af KMD har åbnet op for, at andre leverandører kan tilbyde
it-løsninger til kommunerne. Monopolbruddet er derfor en vigtig årsag
til, at kommunerne i dag har behov for at opbygge en rammearkitektur internt i kommunen og på tværs af kommunerne. Derfor er det
også nødvendigt fremover at sætte fokus på kompetencer inden for itrammearkitektur, så kommunerne for alvor kan opnå bedre og billigere it-systemer, der understøtter de kommunale kerneopgaver og sikrer
sammenhæng og genbrug på tværs i det kommunale it-landskab.

Hvordan er publikationen blevet til?
n Billedet af kommunernes it- og digitaliseringsfunktion er skabt på
baggrund af interview med it- og digitaliseringsmedarbejdere, it- og
digitaliseringschefer og direktører i fem kommuner; Roskilde, Hedensted, Jammerbugt, Odense og Næstved. Derudover er resultaterne
testet på en workshop med deltagelse af yderligere fem kommuner;
Slagelse, Gribskov og Ballerup/Egedal/Furesø (It-forsyningen). De centrale spørgsmål i undersøgelsen har været ændringer i opgaver, brugere og kompetencer for kommunernes it- og digitaliseringsfunktion.
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