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1. Indledning
Beslutningstema 
Økonomiudvalget har i forbindelse med budgettet for 2021 ønsket et målrettet analysearbejde på udvalgte 
fagområder. Fagområderne er udvalgt med udgangspunkt i økonomisk potentiale eller behov for økonomisk 
genopretning. It og digitalisering er ét af disse fagområder. It og digitalisering fylder stadig mere i 
kommunerne. Det gør det med udgangspunkt i at forbedre den direkte service overfor borgeren og for at 
effektivisere ressourceanvendelsen i kommunen. Denne temaanalyse rammesætter denne udvikling - også i 
et fremtidsperspektiv. 

Digitaliseringen spiller en stor rolle overalt i det danske samfund, og i Hvidovre Kommune er vi afhængige af 
et højt digitaliseringsniveau for at kunne yde en god service til borgere og virksomheder. Der arbejdes med 
digital omstilling på mange fagområder; fx med nye selvbetjeningsløsninger til borgere og virksomheder, 
digitale hjælpemidler i plejesektoren, digitale kommunikationskanaler og mødeplatforme og så selvfølgelig 
den ‘usynlige’ og bærende fælles it-infrastruktur.  

De første skridt i den digitale omstilling i Hvidovre Kommune, og andre offentlige myndigheder, har haft en 
tendens til primært at sætte strøm til allerede eksisterende processer for at kunne imødegå de stigende 
digitale krav - fx til obligatorisk digital selvbetjening. Corona-pandemien har dog vist, at såvel teknologien 
som borgere og medarbejdere er parate til at gå skridtet videre, hvor der kigges på de bagvedliggende 
processer og arbejdsgange, og få dem effektiviseret, så arbejdet både kan gøres hurtigere og bedre. Det 
administrative arbejde er i høj grad blevet udført hjemmefra, lærerne har hjemmeskolet eleverne, og der er 
afholdt virtuelle møder og webinarer via Microsoft Teams eller Google Meet som aldrig før. Der er også 
blevet afholdt kommunalbestyrelsesmøder og borgermøder via Microsoft Teams. Borgerne har lært at 
bestille deres corona-test og se testsvarene online. Ikke mindst set i lyset af de digitale erfaringer afledt af 
corona-perioden, er der et rettidigt behov for at se fremad og sætte fokus på, hvordan de digitale muligheder 
kan anvendes til at skabe nye løsninger til gavn for borgerne, virksomheder i kommunen og den kommunale 
administration. 

De næste skridt på vejen til øget digitalisering og automatisering kan være: udviklingen af flere digitale 
assistenter til at aflaste medarbejderne og fjerne tunge og trivielle arbejdsgange, og forbedre servicen for 
borgerne. Dataunderstøttet ledelse som giver unikke muligheder for analyse, planlægning og måling af fx 
sygefravær, medarbejdersammensætning og tidsplanlægning. Kunstig intelligens er godt på vej til 
understøttelse af sagsbehandling. Det kunne fx være analyse og automatisk fordeling af indgående post til 
fagområderne. Brugen af IoT (er en forkortelse af ’Internet of Things’) accelerer også i kommunerne og her 
kan det øge muligheden for at sikre bedre udnyttelse af bygninger og materiel, styring af trafik og til at få et 
bedre beslutningsgrundlag og overblik i den daglige drift. 

2. It- og digitaliseringsområdet i Hvidovre
It- og digitaliseringsafdelingen i Hvidovre Kommune er en del af Center for Digitalisering, Kommunikation og 
Erhverv (DKE). Lederen af It og digitalisering referer til centerchefen. Afdelingen understøtter ledere og 
medarbejderne i deres servicering af borgerne – hvad enten der er tale om it-infrastruktur, it-sikkerhed, it-
udstyr, support eller indkøb af nye systemer. Afdelingen er opdelt i to områder: 

Tabel 1 - It-drift og digitalisering 

It-drift og 
support 

Sikrer kommunens samlede it-infrastruktur bestående af netværk, wi-fi, servere, drift af 
systemer og snitflader til systemleverandører og it-sikkerhed. Afdelingen står også for større it-
indkøb og klargøring af ’devices’ til en stor del af det administrative personale. It-drift håndterer 
også kommunens samlede brugerstyring (hvilke autorisationer har den enkelte bruger i de 
centrale systemer). Herudover er der it-support (ServiceDesk) samt udkørende teknikere, der 
servicerer administrationen, skoler og de mange lokationer i kommunen. Endelig forestår 
afdelingen også it-teknisk projektledelse. 

Digitalisering Digitalisering arbejder med digital udvikling og effektivisering, Eksempler på opgaverne er 
selvbetjeningsløsninger, digital borgerinddragelse, virtuelle borgermøder, systemansvar for 
kommunens dokumenthåndtering i administrationen (Acadre), skole-it – herunder indkøb af  
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elev-pc’ere og tablets på skolerne - digitale assistenter til procesoptimering (RPA), 
implementering af monopolbrudssystemer, overholdelse af databeskyttelsesforordningen 
(GDPR), og arkivering af fagsystemernes data. 
Fagområderne i de enkelte centre får hjælp til at træffe både strategiske og praktiske 
beslutninger om arbejdet med borgervendt digital service.  Det sker bl.a. gennem en 
kontaktpersonordning med faste møder med centrene, hvor status på drift, opfølgning på 
eventuelle midler fra it-udviklingspuljen og ønsker til videre udvikling drøftes. 

2.1 Sammenligning med andre kommuner 
Der er gennemført en mindre it-benchmark analyse i april 2021, hvor Hvidovre Kommune blev benchmarket 
mod 21 kommuner. Benchmarkanalysen er udført af konsulentfirmaet IT Optima og har fokus på it og 
digitaliseringsafdelingens ressourcer og ansvarsområder. Endvidere er der i juni 2020 lavet en mini-
benchmarkanalyse i kommunerne i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening, DSD, som vi er medlem 
af. (DSD-samarbejdet beskrives mere udførligt i afsnit 5.2). Blandt DSD-kommunerne er Høje-Taastrup og 
Rødovre de to kommuner, der bedst matcher Hvidovre rent indbyggermæssigt. Antallet af ressourcer 
anvendt for hhv. drift og support samt digitalisering er illustreret i tabellen nedenfor. 

Tabel 2 - Sammenligning af ressourcer i it og digitalisering 

Ressourcer/kommune (indbyggere) Hvidovre (53.416) Høje-Taastrup (50.676) Rødovre (40.652) 
Udvikling og projekter* 11 10 7 
Drift og support* 16 10 22 

* antallet er inklusive ledere.

Hvidovre kommune er den kommune med flest udviklingsressourcer, men er også den største kommune af 
de tre. På drift og support ligger Rødovre højst med 22, Hvidovre i midten med 16 og Høje-Taastrup lavest 
med 10 ressourcer, hvilket er helt naturligt, idet Høje-Taastrup har udliciteret dele af driften.  

Af de 11 udviklingsressourcer i It- og digitaliseringsafdelingen er den ene leder, herudover er der fire 
digitaliseringskonsulenter samt seks it-konsulenter, der arbejder med program- og projektledelse, 
informationssikkerhed (fx persondataforordningen), systemejerskab (fx telefoni, sags- og 
dokumenthåndteringssystem (EDSH) og skole-it). Endvidere bliver der arbejdet med fælles projekter i Den 
Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening, der både har implementering- og erfaringsudvekslingsgrupper på 
bl.a. It-sikkerhed, cybersikkerhed, monopolbrud, it-infrastruktur og omsorg- og socialsystemet, Cura, hvor en 
medarbejder ansat i digitalisering har været frikøbt til at varetage programledelsen af Cura på vegne af de 13 
kommuner.  

I it-benchmarkanalysen bliver Hvidovre sammenlignet med en såkaldt referencegruppe, der består af 
følgende 21 kommuner: Assens, Bornholm, Esbjerg, Fredericia, Frederikssund, Hedensted, Herning, 
Hjørring, Køge, Middelfart, Norddjurs, Næstved, Ringkøbing-Skjern, Roskilde, Skanderborg, Sorø, Stevns, 
Syddjurs, Thisted, Vordingborg, Aarhus. Jf. benchmarken, så er der opgjort 4,0 digitaliseringsressourcer i 
årsværk i It og digitalisering. For at gøre det sammenligneligt med de andre kommuner er antallet opgjort pr. 
1.000 it-brugere, det svarer omregnet til 2,4 årsværk pr. 1.000 it-brugere. Referencegruppen ligger på 2,5, 
hvilket er marginalt højere, men i referencegruppen har man medregnet digitaliseringskonsulenter udenfor it 
og digitalisering uden nærmere angivelse af hvilke funktioner, de dækker. Angivelsen af antal 
digitaliseringskonsulenter er derfor ikke helt sammenlignelige.  I Hvidovre Kommune anvender fagcentrene 
varierende ressourcer på digitaliseringsopgaverne – især i forbindelse med udskiftning af fagsystemer. På 
forespørgsel har centrene meldt tilbage, at de i år samlet set anvender, hvad der svarer til 4,0 årsværk pr. 
1.000 brugere på digitaliseringsopgaver, fordelt på midlertidige og faste it- og digitaliseringsopgaver. Der er 
tale om et øjebliksbillede, da det er meget få medarbejdere i fagcentrene, der er 100% allokerede til 
digitaliseringsopgaver.  Ressourcetrækket vil være betydeligt større i perioder, hvor store fagsystemer 
udskiftes, som det fx har været tilfældet i 2020 med Aula, Targit institutionssystem, samlet patientoverblik, 
Cura omsorg og -social, nyt ressourcesystem, udvikling af Hvidovrekortet m.fl. 

2.2 Den digitale udvikling i Hvidovre Kommune 
Hvidovre er allerede godt på vej med digitaliseringen. Fagcentrene og It-og digitaliseringsafdelingen i center 
for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv er klar til at tage de næste skridt på vejen i den digitale 
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omstilling. Øget fokus på digitalisering har fx bidraget til en bedre teknologiforståelse i skoleområdet, der vil 
ruste børnene til den digitale fremtid, de allerede er en del af. Der sker også en styrkelse af kanalstrategien 
(måden hvorpå borgerne henvender sig, når de skal i kontakt med kommunen), der giver en hurtigere og 
mere målrettet borgerbetjening – som vi bl.a. ser gennem digitalisering af telefonien i kommunen. Andre 
eksempler er anvendelse af tablets (iPads) i sagsbehandlingen ifm. kommunens omsorgs- og socialsystem, 
Cura samt overgangen til automatiserede processer, digitale assistenter (RPA), der på flere områder er 
igangsat. 

Administrationen digitaliseres til gavn for borgerne  
I 2020-2021 er rådhusets telefonsystem udskiftet, og de gamle bordtelefoner er blevet erstattet med telefoni 
via pc’en (systemet hedder Miralix). Udskiftningen er sket for at sikre driftsstabilitet og for at give ledere og 
medarbejdere i centrene og rådhusets kontaktcenter de bedste tekniske muligheder for at yde god telefonisk 
betjening til borgerne. 
Det nye telefonsystem kan tilvælges af kommunens institutioner, hvis de har brug for flere funktioner end 
mobiltelefonen giver, fx mulighed for at styre opkald til gruppenumre og mulighed for statistik. Telefonen er 
en vigtig kommunikationskanal med borgere og virksomheder. I den seneste borgerservicerapport, udgivet 
af kommunens borgerservicecenter i marts 2020 viser tal fra borgerservice, at ca. 25 % af henvendelserne 
sker via telefonen, og i fagområder med begrænset adgang til personlig henvendelse er andelen af 
telefoniske henvendelser højere.  
 
Effektivisering og bedre service for borgere med ny RPA teknologi 
En anden spændende teknologi, der er taget i brug i Hvidovre Kommune, er Robot Proces Automation 
(forkortet RPA). Ved at anvende RPA er det muligt, at fjerne en række gentagne administrative digitale 
arbejdsopgaver fra medarbejderne, hvilket giver mere tid til at yde en bedre service for borgere. I dag løses 
en række forskelligartede opgaver med RPA. I Hvidovre er RPA kendt som digitale assistenter, der 
medvirker til at effektivisere og forenkle opgaveløsningen og dermed frigive tid til andre mere spændende 
opgaver. 
Den digitale assistent ‘Thea’, sørger for at elevtallene på kommunens skoler dagligt bliver opdateret på 
kommunens hjemmeside, til glæde for de forældre, der har et ønske om at flytte deres barn til en anden 
skole eller klasse. En anden digital assistent, ‘Coromus’, er udviklet til at hjælpe med Covid-relaterede 
opgaver. ‘Coromus’ har medført en administrativ lettelse på over 400 timer. Pt. er der 21 digitale assistenter i 
gang med at løse forskellige opgaver og der igangsættes hele tiden nye. De næste to er betaling af 
lægeerklæringer og håndtering af mellemkommunal refusion. Sidstnævnte sikrer korrekt tilbagebetaling fra 
andre kommuner. 
 
Digitalisering i fagområderne  
Et godt eksempel på digitalisering i fagområderne er skolerne i Hvidovre, der arbejder meget digitalt. Hver 
skole har wi-fi på alle lokationer, alle elever arbejder med Chromebooks eller tablets, og der arbejdes med 
interaktive tavler i mange af klasselokalerne. Investeringer i skoleområdet er en investering i fremtiden, i 
vores børn, og effekten er derfor svær at måle her-og-nu. Men Covid-19 situationen har vist, at de gode 
digitale betingelser har gjort det muligt at hjemmeskole stort set alle børn under corona-nedlukningen. 
 
Ambitionerne er at sikre, at der på skolerne i Hvidovre Kommune er de rette it-forudsætninger for at tilbyde 
digital undervisning til skoleeleverne ved bl.a. igennem god it-infrastruktur (wi-fi), adgang til nyere og 
velfungerende enheder (iPads og Chromebooks), mulighed for at arbejde selvstændigt eller via en 
samarbejdsplatform som Google Meet eller -samarbejdskontorpakke. Det har været afgørende for 
udviklingen, at det har været muligt at investere i nye teknologier, der kan komplementere og understøtte 
undervisningen. 
 
Et godt eksempel på en ny spændende teknologi er EyeJustRead. Det er et digitalt værktøj baseret på 
eyetracking af læsning, som kan følge, vise og opsamle data om elevernes læseudvikling. I ‘skole-
laboratoriet’ arbejdes der også med at anvende ny teknologi til at designe, forme, udvikle, kode og måle. Der 
indkøbes 3d-printere, lasercuttere, vakuum former, broderimaskiner, programmerbare robotter, droner og 
podcastudstyr. Målet er at introducere eleverne til livet efter skolen, hvor mange af ovenstående apparater vil 
indgå naturligt i arbejdet inden for en bred vifte af professionelle faggrupper. 
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Tidstro information om borgere i pleje 
Et andet eksempel, hvor et fagområde giver bedre borgerservice ved ibrugtagning af nye ’devices’ er, 
Sundhed- og Ældrecentrets indkøb og vedligeholdelse af tablets til Cura Omsorg og Social. Anvendelsen af 
tablets (iPads) muliggør, at den enkelte medarbejder der, har kontakt med borgeren kan læse seneste 
informationer om borgeren, så snart en anden medarbejder har opdateret informationer om diagnose, pleje, 
ydelser, hospitalsbesøg, private aftaler, o. lign. Det er med til at sikre en god service over for borgeren, og en 
effektivitet i arbejdet 
 
2.3 Informationssikkerhed, herunder også databeskyttelse 
GDPR var et begreb, der for alvor kom ind i det danske sprog i 2018, og det er siden blevet noget, alle 
danske myndigheder skal navigere efter. Arbejdet med datasikkerhed tager dels udgangspunkt i 
overholdelse af lovgivningen i EU og Danmark1, dels ud fra rammesætningen, at kommunerne overordnet 
skal efterleve de krav der aftales mellem staten og KL.  
 
Implementering og efterlevelse af lovkrav fra statslige myndigheder og interne krav til databeskyttelse og 
sikkerhed, udspringer af behovet for at etablere og fastholde tilstrækkelig informationssikkerhed i et 
tiltagende digitaliseret samfund. Alle ansatte i Hvidovre Kommune skal oplyses og hjælpes til at forstå, 
hvorfor og hvordan sikkerhed er en integreret del af deres arbejde. Det er nødvendigt for at sikre Hvidovre 
Kommunes drift. Samtidig kan et højt oplysningsniveau om It-sikkerhed hos medarbejderne medvirke til at 
undgå cyberangreb, der forårsager driftsforstyrrelser på vores It-platforme, ligesom det kan være med til at 
sikre fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af de informationer (typisk personoplysninger), som 
Hvidovre Kommune behandler og derved sikre borgerne mod misbrug og tyveri af deres data. 
 
Den centrale funktion for informationssikkerhed i It og digitaliseringsafdelingen udfører opgaver for alle 
kommunens centre. Opgaverne består bl.a. af løbende undervisning af medarbejdere, rådgivning om 
efterlevelse af GDPR i fagområderne, godkendelse af databehandleraftaler samt kontakt til Datatilsynet ved 
databrud. I det daglige er der et tæt samarbejde med kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO), om 
hvordan vi bedst muligt har en høj informationssikkerhed. Kommunens databeskyttelsesrådgiver foretager 
årligt en modenhedsmåling af kommunens efterlevelse af kravene i GDPR. Målingerne bliver også 
præsenteret for kommunalbestyrelsen. Modenhedsmålingerne er med til at fokusere indsatsen for 
efterlevelse af lovkravene. Gennemsnitligt ligger kommunen på et niveau, databeskyttelsesrådgiveren 
vurderer som lidt mere end tilfredsstillende. 
 
Der har i løbet af de seneste år været et stort fokus på ’awareness’. Awareness er et begreb, der dækker 
over “at skabe opmærksomhed” om informationssikkerhed. Det består primært af informationskampagner, 
om hvordan ansatte skal behandle personoplysninger sikkert. Men den består også af kommunikation om, 
hvordan medarbejderne er med til at sikre kommunen imod cyberkriminalitet. Et konstant fokus på 
informationssikkerhed, og på at kommunen efterlever de gældende lovkrav, er også et værn mod, at 
kommunen kan blive indstillet til bøder for manglende overholdelse af loven. 
 
I tabellen nedenfor vises antal sikkerhedshændelser (potentielle sikkerhedsbrud) registreret og antal brud på 
GDPR. Hver hændelse registreres, og der foretages anmeldelse til den overordnede myndighed på området, 
som er Datatilsynet, hvis der er sket et brud på lovgivningen. I hvert tilfælde vurderes det, hvad der er årsag 
til bruddet, hvilke oplysninger der er en del af bruddet, og hvordan vi i ethvert tilfælde har handlet og 
fremover vil handle for at forebygge, at bruddet kan ske. I perioden fra 2018 til nu har Datatilsynet ikke udtalt 
kritik af Hvidovre Kommunes behandling af personoplysninger. 
 
Tabel 3 - sikkerhedshændelser og -brud 

År 2018-2019 2020 pr. 1. juni 2021* 
Antal hændelser 39 23 19 
Antal brud på lovgivning 13 22 15 

                                                
1 - Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF 
(databeskyttelsesforordningen/GDPR) 
- Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med 
behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven) 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/502
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* Af tabellen kan aflæses en svagt stigende tendens af hændelser. Det skyldes, at der er blevet skabt en ’awareness’ blandt 
medarbejdere og ledere omkring it-sikkerhed og it-sikkerhedsbrud og at der derfor nu er viden om, hvad der kan betragtes som 
sikkerhedsbrud og at disse skal indberettes.  

2.4 Borgernes fortsatte tillid til den øgede digitalisering 
Borgernes tillid og tiltro til digitaliseringen af de offentlige ydelser og services er et væsentligt fundament, 
som skal være på plads, hvis den digitale omstilling skal lykkes. Med den digitale omstilling er fokus på de 
digitale løsninger flyttet fra, at der blot sat strøm til de eksisterende løsninger til, at man fokuserer på at 
processerne skal laves om, være sammenhængende og smarte, hvilket bl.a. indebærer sammenkobling af 
borgernes data. Mange ydelser er ved at blive automatiseret gennem selvbetjeningsportaler. Derfor er 
arbejdet med at sikre borgernes tillid vigtigere end nogensinde. 
  
I Hvidovre Kommune arbejdes der målrettet med dataetik for at sikre ansvarlig anvendelse af borgernes data 
og respekt for privatlivet. Dataetik og sikker behandling af borgernes data er afgørende for borgernes tillid til 
de digitale services og derfor en væsentlig forudsætning, når nye tværgående løsninger implementeres.  
 
Fremtidens arbejde med digitalisering og digital omstilling er ikke blot et spørgsmål om, hvordan en given 
opgave løses via ny teknologi, men også en opmærksomhed på ikke at træde over grænsen til borgernes 
private liv. Det er vigtigt altid af have samtykke eller hjemmel til samkøring eller anden brug af data end 
forventet. Samkøring af data og analyse ved hjælp af kunstig intelligens kan give en større gennemsigtighed 
og helt nye informationer, som utvivlsomt vil optimere borgerbetjeningen, men det skal altid være etisk 
korrekt og lovmæssigt forsvarligt. 
 
KL og Digitaliseringsstyrelsen arbejder med signaturprojekter, der skal give erfaringer med etisk og ansvarlig 
anvendelse af teknologien hhv. på velfærds-, klima- og administrationsområdet. Projekterne har fokus på at 
udnytte de muligheder teknologien giver, og samtidig blive klogere på teknologiens begrænsninger og 
udfordringer. Digitaliseringskonsulenter følger derfor disse signaturprojekter i KL’s arbejdsgruppe om kunstig 
intelligens. Her trykprøves mulighederne, sammen med andre kommuner, for, hvad der kan holdes indenfor 
gældende lov og etiske rammer. 
 
2.5 Sikker drift  
For at sikre stabil drift af kommunens samlede it-infrastruktur, arbejdes der løbende på at optimere 
kommunens maskinel og systemer. Det rummer alt fra den fysiske hardware, som servere og pc’ere til de 
services, der kører for at opretholde en høj grad af tilgængelighed og stabilitet. Derudover implementeres og 
vedligeholdes sikkerhedsløsninger, der dækker it-infrastrukturen, kommunens sikkerhedsforanstaltninger ud 
imod internettet og helt ned på pc-niveau (både pc’ere på det interne netværk samt borgerrettede pc’ere, der 
er opstillet på biblioteker, i borgerservice og jobcenter.)  
 
Kommunens pc’ere udskiftes løbende 
For at sikre kommunens pc’ere bedst muligt er indkøb og klargøring centraliseret i It-afdelingen. Det centrale 
indkøb bidrager til bedst mulige indkøbspriser – enten via miniudbud eller gennem SKI (Statens og 
Kommunernes Indkøbsservice), således at It-afdelingen overholder gældende regler for større indkøb. 
Med den faste ramme på 1.6 mio. om året udskiftes pc’ere efter alder eller slidtage. Fordelen ved den 
løbende udskiftning er, at It-afdelingen udfører opgaven som en almindelig driftsopgave, hvilket betyder at 
udrulningsstrategi, know-how og ressourcer altid er tilstede. 
 
It-afdelingen har software til at styre sikkerheden, eksempelvis virusbeskyttelse på de udleverede pc’ere. It-
afdelingen ved præcis, hvem der har en given pc, fabrikatet, alder og hvilken software der er installeret på 
den. Det giver en effektiv problemløsning hvis en medarbejder har problemer med sin pc. 
Med de informationer kan It-afdelingen afgøre, hvornår en pc ikke længere kan opdateres forsvarligt med 
software fra leverandører. Dvs. at udskiftningskadencen altid optimeres i forhold til de lokale krav. 
 
Sikker drift med sikre pc’ere 
Der er klare sikkerhedsmæssige fordele ved central klargøring og administration. IT-afdelingen har fuld 
kontrol med alle ’devices’, der kobles på kommunens netværk. Det øger både sikkerheden og muligheden 
for hurtigt at udelukke pc’ere fra kommunens it-infrastruktur i forbindelse med cyberangreb, disk 
krypteringsangreb, brud på sikkerheden eller ved andre unormale adfærdsmønstre. 
 



7 
 

Sikre mobiler og Tablets 
Styring af sikkerheden gør sig ligeledes gældende på mobiltelefoner og tablets. Det betyder at IT-afdelingen 
uden forsinkelse kan administrere, opdatere eller lukke ’devices’. Mobiltelefoner og tablets indkøbes centralt, 
men finansieres af fagområderne selv. 
 
2.6 It-beredskab: Skal håndtere nedbrud eller cyberangreb 
It-afdelingen er i samarbejde med en ekstern it-sikkerhedsleverandør i gang med at styrke alle relevante 
sikkerhedsprocesser, så it-beredskabsplanen løbende er opdateret. Der bliver udarbejdet og revideret 
handleplaner i forbindelse med større nedbrud eller systemer, der ikke er tilgængelige. Planerne testes 
mindst en gang om året. 
 
Kravene til en hurtig reaktion i forbindelse med større nedbrud i it-infrastrukturen eller ved cyberangreb er 
øget væsentligt efter digitaliseringen for alvor har taget fart. Et godt eksempel er velfærdsområdet, der er 
dybt afhængige af kommunens netværk i forbindelse med besøg hos vores borgere. Hvis netværket ikke 
virker, så kan det være svært for fx Hjemmeplejen at hjælpe den borger, de besøger. Fx kan et it-nedbrud 
betyde, at man ikke kan se hvilken medicin eller hjælp den pågældende borger har brug for. I tilfælde af it-
nedbrud, kan der aktiveres manuelle nødplaner, men det er tidskrævende, og derfor har det høj prioritet at 
undgå længerevarende nedbrud. 
 
It og digitalisering er i gang med at få etableret en 24/7/365 it-vagtordning, der i højere grad kan få løst 
pludselige nedbrud på kritisk it-infrastruktur uden for normal arbejdstid. 

3. It-porteføljeråd holder snor i den samlede it og digitalisering 
It-porteføljerådet er det styrende organ for kommunens tværgående arbejde med it- og digitalisering. Rådet 
planlægger tværgående it- og digitaliseringsinitiativer og sikrer retning og fremdrift i den digitale omstilling. 
Fokusområderne er bl.a, anvendelse af fælleskommunal infrastruktur, udmøntning af kommunens 
teknologipolitik, GDPR og it- og cybersikkerhed. 
 
Porteføljerådet består af kommunaldirektøren, centerchef for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv, 
centerchef for Økonomi og Personale, centerchef for Sundhed og Ældre, centerchef for Trafik og 
Ejendomme samt leder af IT og Digitaliseringsafdelingen.  
 
It-udviklingspulje 
It-porteføljerådet har ansvar for uddeling af midler fra kommunens it-udviklingspulje. Der udloddes årligt op til 
to mio. kr. til store og små it- og digitaliseringsprojekter, som kan medvirke til mere effektivisering eller bedre 
service til borgerne. Hvis et fagcenter ønsker midler fra it-udviklingspuljen, udarbejder de en business case, 
hvor de beskriver de gevinster, der kommer ud af investeringen. Puljen uddeles ud fra principper om: 
 

• At gevinster er dokumenterbare i form af bedre digital service, øget effektivisering, stærkere 
tværgående samarbejder og/eller bedre arbejdsmiljø. 

• At projekter kan finansieres delvist, hvis der på anden vis er afsat midler til et udviklingsprojekt. Det 
kan fx være midler fra KL eller andre aftaler fra centralt hold. Puljen kan på den måde, anvendes til 
at supplere med midler, hvis der er et større behov end, hvad en central aftale lægger op til. 

• At der er tale om udviklingsprojekter til fx omkostninger til ny hardware, software, systemudvikling 
samt intern og ekstern konsulentbistand. 

 
It-porteføljerådet kan igangsætte projekter, der honorerer ovenstående principper, og i it-projekter med en 
samlet business case på over 500.000 kr. er der krav om en mere forpligtende business case og en 
gevinstplan. Det betyder, der er ekstra fokus på at følge op på gevinster med udgangspunkt i de 
retningslinjer, der er besluttet i kommunens principper for gevinsthjemtagning. Udover økonomiske gevinster 
som kommer ved effektiviseringer og sparet arbejdstid, er der også kvalitative gevinster, som fx kan være 
bedre service til borgerne, samt gevinster som udmøntes i forbedret arbejdsmiljø for kommunens 
medarbejdere. Hvis gevinster ikke kan realiseres eller projekter på anden vis ikke lever op til målene, kan 
Porteføljerådet lukke projekter.  
 
I den gevinstmodel, der arbejdes efter tilføres 50% af gevinsten til kassen, mens 50% bliver i området. 
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Et andet fokuspunkt for Porteføljerådet er at få indarbejdet principper for finansiering, indkøb og udskiftning 
af større mængder af systemunderstøttende devices (fx tablets). 
I forbindelse med systemanskaffelser eller større udviklingsprojekter er det vigtigt at sikre, at der findes 
tilstrækkelige midler til devices, både ved anskaffelsen, løbende driftsudgifter og ved senere udskiftning (Et 
aktuelt eksempel er Cura omsorgssystem, som er designet til at medarbejderne kan arbejde i systemet via 
Tablets).  
 
Principperne skal sikre at fagområdet har taget stilling til den løbende finansiering inden der foretages en 
anskaffelse. Porteføljerådet vurderer om de løbende udgifter skal indarbejdes i den 4-årige it-udviklingsplan 
og om der skal laves et gevinstregnskab for investeringen. 
 
IT-afdelingen vil sammen med fagområdet altid sikre en passende vedligeholdelse og udskiftningskadence 
af enheder, som den nuværende model omkring udskiftning af pc’ere i kommunen. 
 
It-udviklingsplan 
Med midlerne fra it-udviklingsplanen er sikkerheden opgraderet, så kommunen kan modstå udfald i it-
infrastrukturen, forebygge og monitorere cyberangreb. Der er også undersøgt og afprøvet hvilke fordele og 
ulemper der vil være ved at placere nogle af it-systemerne i ’skyen’ for at effektivisere eller erstatte dele af 
vores centrale server-park. 
It-udviklingsplanen har også sikret udbygning af skolernes wi-fi, så de fleste lokationer og lokaler nu er 
dækket ind. Desuden er kommunens ’Firewall’, der sikrer mod at uvedkommende får adgang til kommunens 
netværk og data, blevet udskiftet. Endelig dubleres vitale dele af it-infrastrukturen til en anden fysisk lokation 
i kommunen, hvilket fremadrettet sikrer normal drift ved kritiske udfald. 
It-udviklingsplanen sikrer, at store nødvendige investeringer og aftestning af nye muligheder løbende kan 
udføres. Fx udskiftning af systemunderstøttende devices til et fagsystem, som omtalt ovenfor. 
 
4. Kommunens teknologipolitik  
Behovet for udarbejdelsen af en teknologipolitik opstod med afsæt i den øgede automatisering af processer 
ifm. arbejdet med RPA, hvor nogle typer arbejde gøres overflødige. Udkastet til teknologipolitikken blev 
udarbejdet i 2020 af en bredt forankret arbejdsgruppe med repræsentanter fra forskellige kommunale 
arbejdspladser under ledelse af kommunaldirektøren og med HovedMED, som følgegruppe.  

Hovedbudskabet i politikken er at der i Hvidovre Kommune er der et ønske om at anvende de nye 
teknologier, men de skal anvendes klogt. Det er kerneopgaverne, der styrer valget af teknologisk værktøj og 
ikke omvendt. Det handler ikke om, hvad man kan med en given teknologi, men hvad kommunen vil. Når 
arbejdet med digitalisering, teknologi og data i højere grad bevæger sig ind i kerneopgaverne, så kommer 
det tættere på borgerne. De fleste borgere synes, at det er helt naturligt - og forventer det, fordi teknologi er 
en integreret del af deres dagligdag, og de f.eks. bruger apps til indkøb, til at følge med i hvor mange skridt 
de går, følge med i nyhedsstrømmen eller få styr på fritidsaktiviteter. Borgerne skal opleve, at vi arbejder 
balanceret, ansvarligt og etisk med de nye muligheder. ‘Det handler om mennesker’, som også er blevet 
titlen på teknologipolitikken.  

I politikken er der fokus på at udnytte teknologi og digitalisering til at: 
• Skabe nye, bedre og sammenhængende løsninger til gavn for kommunens borgere og virksomheder 
• Understøtte fagligheden hos kommunens medarbejdere, øge trivslen og skabe en lettere hverdag 

med nye og mere smidige arbejdsgange 
• Opdyrke en kultur og en tankegang, hvor vi er nysgerrige på teknologi og har blik for mulighederne 
• Skabe gevinstrealisering på områder, hvor der kan automatiseres/digitaliseres  

 
I Teknologipolitikken peges også på, at borgerne i højere grad skal inddrages i forbindelse med løsningerne 
af kerneopgaverne. Hvidovre Kommunes direktions strategiske satsning, innovation og samskabelse, har 
også fokus på det potentiale. Vi skal skabe bedre it-løsninger, og bliver de til i samarbejde med borgere og 
virksomheder, så er der større sandsynlighed for, at vi rammer rigtigt. På den måde vil ydelser og kontakten 
til borgeren kunne få et kvalitetsløft.  
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I og med, at digitalisering i Hvidovre Kommunen handler om mennesker, så kommer digitaliseringen i høj 
grad til at handle om at kvalificere kerneydelserne til borgerne. Det er også grundlaget for arbejdet med de 
mange digitale assistenter (RPA), der er udviklet til administrationen. De digitale assistenter overflødiggør 
gentagne, manuelle arbejdsgange, og ressourcerne kan i stedet anvendes til andre faglige opgaver, der 
samtidig giver medarbejderne større arbejdsglæde. 
 
Et vigtigt fokus i teknologipolitikken er, at vi med brugen af kunstig intelligens (AI), skal være opmærksomme 
på de etiske dilemmaer, vi kan blive udsat for, når kunstig intelligens i mange henseender er ’klogere’ end os 
og robot proces automatisering (RPA) overtager mange af de manuelle processer fx til håndtering af 
ansøgninger til kropsbårne hjælpemidler, mellemkommunale refusioner, eller ansøgninger om fritidspas 
(økonomisk støtte til børns fritidsaktiviteter). 
 
Porteføljerådet er ved at slå de første streger til en handleplan for Teknologipolitikken. Udkastet skal drøftes i  
Direktionen og Chefforum, inden det skal behandles i Økonomiudvalget, og derefter kan vi få udmøntet 
politikkens mål og værdier i konkrete handlinger og indsatser. 

5. Stærke fælleskommunale samarbejder 
KL opfordrer kommunerne til at gå sammen i fællesskaber for bl.a. at implementere de store obligatoriske it-
løsninger og lave sparring om udviklingsprojekter. Der er både fællesskaber, vi automatisk er en del af, som 
EU, KL og KOMBIT og så er der opstået flere interessedrevne digitaliseringssamarbejder, Hvidovre har valgt 
at være en del af som DSD (Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening) og OS2 (Offentligt 
digitaliseringsfællesskab).  
 
5.1 Kommunernes it-fællesskab, KOMBIT 
KOMBIT har været styrende for digitaliseringen i kommunerne de sidste 5-10 år, siden de i 2008 blev 
etableret som følge af salget af KMD A/S. KMD havde monopol på en række systemer i kommunerne, og der 
blev i forbindelse med salget lavet en såkaldt transitionsaftale (TSA). Formålet med aftalen var at sikre 
kommunerne mod pludselige ændringer i priser og vilkår, samt sikre forsyningssikkerhed for så vidt angår de 
kritiske it-løsninger. KOMBITs rolle var at forestå udbuddene på vegne af kommunerne samt sikre, at de blev 
implementeret i kommunerne. I en række år har KOMBIT næsten udelukkende beskæftiget sig med 
monopolbruddet. Efterhånden som de store opgaver er blevet løst, så er KOMBIT begyndt at lancere andre 
fælles it-løsninger for og til kommunerne. Det er bl.a. systemer som Fælles Bibliotekssystem, Aula og DUBU 
(Digitalisering af udsatte børn og unge). 
 
Monopolbruddet 
Formålet med monopolbruddet var at konkurrenceudsætte de it-systemer, hvor KMD havde monopol ift. 
kommunerne. En forudsætning for at skabe fri konkurrenceudsættelse var at der blev skabt et helt nyt 
fundament. Det har vi fået i form af den nye fælles kommunale infrastruktur. 
 
Fremadrettet vil kommunerne anvende den kommunale infrastruktur ifm. anskaffelse af samtlige nye 
sagsbærende systemer, så vi kan adgangsstyre og dele data på tværs i egen organisation, hvilket kan 
understøtte behovet for mere helhedsorienteret sagsbehandling på tværs af centre/fagområder, men også 
på tværs af fællesoffentlige instanser (kommuner, regioner og staten) og leverandører. Det kan fx være 
udstilling af data til Borger.dk/Mit overblik, hvor borgerne i stigende grad får adgang til egne data fra alle 
offentlige instanser. Der er allerede nu fokus på at få flere og flere systemer integreret til den kommunale 
infrastruktur.  
 
5.2 Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD) 
Hvidovre Kommune samarbejder med ti andre kommuner i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening 
(DSD) – kommunerne er: Albertslund, Dragør, Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Solrød, Vallensbæk, 
Brøndby og Herlev. DSD startede med at samarbejde om monopolbrudsprojekterne. DSD-bestyrelsen 
vedtog, at der skal samarbejdes om samtlige obligatoriske it-projekter og at der skal være plads til at lave 
fælles it-indkøb, med mulighed for at gennemføre indkøbene vha. færre ressourcer og høste de prisnedslag 
en større indkøbskraft giver adgang til. 
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DSDs formål er også at medvirke til en mere effektiv digitalisering i medlemskommunerne og en større 
udviklingskraft, så digitalisering skaber større værdi i den enkelte kommune. Værdien skabes bl.a. ved at 
kommunerne i foreningen deler erfaringer og kompetencer i forbindelse med både udviklings- og 
implementeringsopgaver. Datasikkerhed er et andet område, hvor der samarbejdes i DSD. I stedet for at 
hver kommune har en databeskyttelsesrådgiver ansat, er der i DSD ansat to databeskyttelsesrådgivere, som 
varetager sikkerhedsopgaven hos de fleste af foreningens kommuner. 
 
I 2020 overgik formandskabet for DSD til Hvidovre Kommune, så det er kommunaldirektør Nich Bendtsen, 
der er formand for foreningen minimum to år frem. Bestyrelsen for DSD er sammensat af 
kommunaldirektører og fagdirektører fra medlemskommunerne. Bestyrelsen mødes fire gange årligt. Det er 
bestyrelsen, der udstikker de overordnede rammer for samarbejdet og følger op på resultaterne. Tilknyttet 
DSD er et sekretariat, der består af fire medarbejdere; en sekretariatschef, to databeskyttelsesrådgivere, 
DPO’er (DPO er en forkortelse af ’Data Protection Officer’) samt en medarbejder, der fører tilsyn med alle 
DSD-kommunernes databehandlere. DSD-kommunernes It- og digitaliseringschefer mødes en gang om 
måneden og drøfter projekter, fremdrift og tværgående initiativer.  
 
5.3 OS2 fællesskabet 
Hvidovre Kommune deltager aktivt i OS2-fællesskabet, hvor de deltagende kommuner arbejder med at 
fremme Open Source (åben og gratis software) og deler og sparrer om digital udvikling af offentlige it-
løsninger. Hvidovre drager stor nytte af fællesskabet, da der i dette forum skabes relevante og økonomisk 
rentable digitale løsninger til gavn for borgerne. 
 
Der er stor idérigdom i OS2-fællesskabet, samtidigt med en stram styring af både projekter og produkter, 
hvilket gør OS2 til en troværdig og professionel samarbejdspartner. Udviklingskraften er stor og fællesskabet 
finansierer vedligeholdelse og udvikling af nye innovative løsninger, som kan benyttes af alle 
medlemskommuner. Deltagelse i OS2 er frivilligt, og man medfinansierer kun de løsninger, man ønsker at 
være med i. 
 
Hvidovre Kommune benytter fx OS2 Borger-pc sikkerhedsløsningen til vores borgervendte pc’er, da der 
findes et meget begrænset udbud af sikre løsninger til pc placeret på offentlig tilgængelige steder (fx 
Borgerservice, biblioteker og Jobcentre). OS2 Borger-pc beskytter borgernes personfølsomme data og 
sletter alt efter endt brug. Løsningen benyttes allerede nu af over ti medlemskommuner.  
 
5.4 Samarbejde om obligatoriske projekter  
I 2021 vil to store toneangivende nationale digitaliseringsprojekter blive søsat. Det kommende MitID vil 
erstatte NemID og en ny generation af Digital Post vil give borgerne helt nye muligheder for kommunikation 
med kommunerne, regioner og staten. Der er tale om obligatoriske projekter, der er søsat af 
Digitaliseringsstyrelsen, men som skal implementeres lokalt i og af kommunerne. 
Begge projekter har en høj kompleksitet og er såkaldte skal-projekter. Der er derfor etableret samarbejde 
med kommunerne i DSD om implementering af disse systemer, hvilket er med til at give høj videndeling, 
synergi og mindre pres på den enkelte kommune.  
 
Ny standard for offentlige digitale signaturer – MitID 
Formålet er at udskifte NemID med en endnu sikrere og bedre løsning til digitale signaturer, MitID. Alle 
borgere får MitID i stedet for NemID, MitID bliver tilgængeligt både som app, kodeviser og kodeoplæser. Det 
er Digitaliseringsstyrelsen, der står for den overordnede implementering af MitID, men som kommune skal vi 
finde den tekniske løsning, der fungerer bedst for os.    
 
Implementering af Næste generation Digital Post (NgDP) 
Den nuværende fællesoffentlige digital post-løsning (e-boks) har været i udbud og skal skiftes. Den ny 
løsning skal implementeres i alle myndigheder ultimo november 2021. For Hvidovre Kommune betyder det 
bl.a. at 28 it-systemer skal tilpasses, så de kan sende og modtage digital post i et nyt format. For borgere og 
virksomheder bliver overgangen i første omgang mindre synlig. 
 
Det nye Digital Post rummer en række forbedringer og nye funktioner. Borgere og virksomheder vil bl.a. få 
nemmere ved at se, hvem posten er fra, hvad den handler om, og om der er vigtige frister eller krav der skal 
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reageres på. Hvis borgeren er fritaget for digital post i dag, vil borgeren også automatisk være det fremover. 
Reglerne om fritagelse er også de samme som i dag. og kræver personligt fremmøde i den lokale 
borgerservice. Det gælder borgere såvel som virksomheder. 
 
NgDP giver flere muligheder, der dels skal formidles til borgere og virksomheder, dels skal læres og tages i 
brug af kommunens medarbejdere. Kommunen vil for den borger- og virksomhedsrettede indsats læne sig 
op ad de materialer og kampagner, der bliver igangsat nationalt. Kommunikationsindsatsen påbegyndes i 
maj måned og har fokus på såvel intern som ekstern kommunikation. 
 
Det forventes at leverandørerne af de 28 it-systemer vil tage sig betalt for tilpasningen af eget system til 
NgDP. Kommunerne har givet KOMBIT mandat til at forhandle vilkårene. Resultat af forhandlingerne ventes 
i maj-juni 2021. Der er afsat 1,5 mio. kr. af kommunens it-udviklingsplan til at dække tilpasningsomkostninger 
for de 28 systemer. Dog er omkostningerne i forbindelse med skift af systemer ofte forbundet med stor 
usikkerhed. 

6. KLs Digitaliseringsprogram 
KL Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025 består af seks delprogrammer, der alle skal være med 
til at indfri visionen: ”På forkant med fremtidens velfærd”. KL signalerer med denne vision et gearskifte i 
forhold til digitalisering, data og ny teknologi. Modne løsninger skal tilpasses borgernes behov, skaleres og 
implementeres hurtigere, så vi mere smidigt kan integrere de nye teknologier, og borgerne dermed oplever 
det som en kvalitativ god og tidssvarende udvikling af velfærden, der skal bygge på de bærende værdier i 
vores velfærdssamfund om nærhed, tillid og kvalitet. 
 
I Hvidovre Kommunes igangværende arbejde med at beskrive konkrete indsatser med udgangspunkt i 
Teknologipolitikken, er der fokus på de samme målsætninger, som rammesættes i Kommunernes 
Digitaliseringsprogram. 
 
De seks delprogrammers fokus: 
Borger, teknologi og lokaldemokratiet fokuserer på borgerens perspektiv i den digitale omstilling samt 
teknologiens indflydelse på lokaldemokratiet. Vores fokus i Hvidovre på det område har bl.a. været at få 
erfaring med hybride borgermøder - en kombination af fremmødte fysisk fremmødte deltagere og deltagere 
der har deltaget virtuelt hjemmefra. Et andet eksempel er, at borgerne får adgang til egne sager og ydelser, 
via ’Mit overblik’ på borger.dk. Implementeringen af systemet er i sin spæde start, men borgeren vil få 
adgang til et stigende antal data fra offentlige myndigheder frem mod 2024. 
  
Digital transformation og styrket udbredelse af modne teknologier handler om at understøtte kommunernes 
digitale rejse, så organisationen styrkes i at anvende og afprøve ny teknologi. De kommunale samarbejder 
skal styrkes, og der lægges vægt på, at det er vigtigt, at kommunerne står på hinandens skuldre – vores 
deltagelse i hhv. OS2-samarbejdet og DSD er eksempler på netop dette, og KL’s teknologiradar (se 
nedenfor) indikerer tydeligt, hvor teknologierne er modne til at indføre i kommunerne. 
  
Temaet om sammenhængende velfærdsforløb og indsatser er vigtigt fordi alt for mange borgere oplever, at 
der ikke er tilstrækkelig sammenhæng i sagsbehandlingen, og at de dermed ikke modtager de rigtige tilbud 
på rette tid og sted. Behovet for bedre overblik, den rette ledelsesinformation og sammenhængende 
helhedsorienterede indsatser er et stadigt stigende behov. 
  
Klima og ressourcer beskriver hvordan digitalisering og nye teknologier rummer store potentialerne til 
håndtering af klimaforandringer. Ibrugtagning af nye digitale teknologier kan være løftestang til at skabe en 
bæredygtig og fremtidssikret offentlig sektor. Internet of Things, IoT og ’Smart City’, er digitale løsninger, der 
kan monitorere og styre lys, varme, trafik, spildevand m.m. for at skabe en mere effektiv drift. Det er et ret 
komplekst område, hvor Hvidovre Kommune er ved at afsøge, hvilke løsninger, der rent faktisk gør en 
forskel. Det er et indsatsområde, der bør have stor opmærksomhed i de kommende år. 
  
Bedre velfærd og styring med data har fokus på dels at skaffe data, der ikke findes på områderne pt. og dels 
at højne kvaliteten af eksisterende data, men ligesom i delprogram omkring klima og ressourcer er 
kompleksiteten så stor, at der ikke nødvendigvis findes én bedste løsning. 
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Kommunernes digitale fundamenter er en forudsætning for, at vi kan lykkes med de ovenstående temaer. 
Etableringen af den kommunale infrastruktur udgør det væsentligste fundament til at udvikle nye og mere 
helhedsorienterede løsninger. Kommunaldirektør Nich Bendtsen er styregruppemedlem i dette delprogram 
af kommunernes digitaliseringsprogram i KL-regi. Styregruppens opgave er at prioritere initiativer og 
projekter inden for programmets økonomiske rammer. 
 
KLs teknologiradar 
KLs videncenter har lanceret et værktøj, der skaber en oversigt over, hvor langt kommunerne er med den 
digitale omstilling. Det hedder kommunernes teknologiradar. 
  
Figur 1 - Teknologiradar 2021 

 
 
Teknologiradaren er et digitalt værktøj, der viser det kommunale teknologilandskab for mulige it-løsninger. 
Radaren indeholder 27 teknologier fordelt på fire modenhedsstadier, ’afvent’, ’hold øje’, ’afprøv’ og ’klar’. Jo 
længere inde mod centrum, jo mere klar er teknologien. 
 
Teknologier som er i modenhedsstadiet ’klar’, benyttes i allerede i større stil i kommunerne. Det betyder at 
hvis Hvidovre Kommune ikke allerede benytter denne teknologi, så bør der overvejes i den nærmeste 
fremtid. Der kan være tværkommunale samarbejder omkring de it-løsninger, der er ’klar’ og ved at indgå i 
dem, kan både risici ved implementering og dermed projekters samlede omkostninger minimeres. 
 
Stadiet ’afprøv’ er teknologier som anses for værende så modne, at der er eller kan påbegyndes 
pilotprojekter i kommunerne. Her bidrager KL bl.a. med signaturprojekter sammen med udvalgte kommuner, 
så der bliver opbygget viden og kompetencer om teknologiernes bredde og muligheder i en kommunal 
kontekst. 
 
Porteføljerådet har fx med succes benyttet teknologiradaren som et dialogværktøj i en drøftelse af hvilken 
retning digitaliseringen i kommunen skal tage, og den kan med fordel benyttes i centrene for at afdække 
mulighederne for øget anvendelse af teknologi og digitalisering. 
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7. Økonomi 
Overordnede budget for it og digitalisering for 2019-2024. 
 
Tabel 4 - budget it og digitalisering 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Mio. kr. Forbrug Budget Forbrug Budget Budget Budget Budget Budget 

IT-Drift 17,72 17,84 16,63 17,86 17,48 18,29 18,54 18,54 

Fælles IT-systemer/Monopolbrud 21,29 20,69 23,28 25,23 25,16 24,2 24,2 24,2 

IT-udviklingsplan 1,3 6,18 3,72 7,4 5,16 5,92 6         6 

IT-udviklingspulje 1,48 2,46 1,57 1,99 2,22 2,22 2,22 2,22 

I alt 41,78 47,16 45,19 52,49 50,01 50,63 50,96 50,96 
 
I budget 2019 og budget 2020 er der indregnet overførsler for hhv. 2018 og 2019. Budget 2021 er eksklusiv 
rul for 2020, men der er i alt overført 6,93 mio.kr. fra 2020 til 2021. De overførte midler skyldes bl.a. 
forsinkelser i leverancer pga. Covid-19 pandemien samt udsættelse af centralt brugerstyringsprojekt pga. 
revurderet leverandørvalg. 
 
Omkostningerne til It- og digitalisering ligger mestendels i Center for Digitalisering, Kommunikation og 
Erhverv. Fagcentrene afholder dog også en del udgifter til fagsystemer, bærbare pc’er, mobiltelefoner mv. 
Udgiften til It-systemer der bruges af mere end ét center ligger hos Center for Digitalisering, Kommunikation 
og Erhverv på konto for Fælles it-systemer. 
 
De overordnede budgetområder i Center for Digitalisering, Kommunikation og Erhverv for It- og digitalisering 
dækker: 
 

• IT-drift som er server- og netværksdrift, sikkerhedssystemer, telefoni, hjemmesider, applikationer 
mv. It-driften holdes stabil på omkostningssiden. 

• Fælles it-systemer dækker udgifter til fælles systemer som fx jounaliseringsystemet Acadre, E-
boks, Digital Post, økonomisystemer, Løn- og personalesystemer o.lign. 

• Monopolbrudssystemerne dækker bl.a.  Den fælleskommunale infrastruktur, Social pensions-
systemet, sygedagpenge-systemet og de nødvendige forudsætningssystemer der er i overgangen 
mellem gamle KMD-systemer og KOMBIT’s nye systemer. Der er en forventning om at 
omkostningerne til monopolbrudssystemerne budgetmæssigt holdes på samme niveau, da 
monopolbruddet ad åre skal skabe besparelser for kommunerne, når KMD’s gamle systemer 
udfases. P.t. er udfasningshastigheden dog ikke tilfredsstillende, hvilket medfører øgede 
omkostninger i transitionsperioden (dvs. paralleldrift i en periode). 

• It-udviklingsplanen dækker fx teknologiudvikling, og udskiftning af hardware i it-infrastrukturen, 
opdatering af sikkerhedsstandarder, deltagelse i tværkommunale udviklingssamarbejder, nye typer 
’devices’ til effektivisering af arbejdsgange og ny wi-fi på administrationsnetværket.  
Det er kendetegnende for de udgifter, der er på denne konto, at de er svære at budgetlægge, da der 
fra år til år vil være stor forskel på hvilke nye nødvendige eller mulige udviklingstiltag der bliver 
lanceret. It-udviklingsplanen er afsat for en 4-årig periode og udløber efter 2022. Der vil stadig være 
behov for fremadrettet at anvende 6 mio. kr. pr. år til udgifter på en it-udviklingsplan, med et rullende 
budget til udligning af de meget forskellige udviklingsudgifter fra år til år. 

• It-udviklingspulje er en pulje på 2 mio, kr. som fagcentre og deres afdelinger, institutioner, skoler 
m.fl. kan søge hvis de ønsker at afprøve en ny teknologi eller et nyt it-system, som kan give en 
gevinst i form af effektivisering, øget borgerservice eller bedre arbejdsmiljø for medarbejderne. 

 

8. Temaanalysens anbefalinger 
Gennem temaanalysen er der belyst mange sider af den digitale omstilling kommunen allerede er i gang 
med eller står overfor. 
 
Det følgende afsnit sammenfatter hovedkonklusionerne i analysen og munde ud i fire anbefalinger. 
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1. Teknologipolitikken skal være retningsgivende for den digitale udvikling 
2. KL’s teknologiradar bør anvendes til at sikre fremdrift i den digitale omstilling 
3. Synergien og udviklingskraften i de fælleskommunale samarbejdsfora skal udnyttes 
4. Økonomisk understøttelse af den digitale udvikling – herunder fortsættelse af budget til It-

udviklingsplanen. 
 
Teknologipolitikken viser vejen 
Med Hvidovres Teknologipolitik som pejlemærke er mennesket i centrum og der skal der være fokus på, at 
de etiske aspekter altid skal indtænkes i nye it-løsninger i Hvidovre Kommune. Videndeling og formidling 
spiller en væsentlig rolle i den digitale omstilling. Processen gennemføres sådan, at det inspirerer 
medarbejdere på tværs i kommunen til at indgå nye digitale samarbejder, som i sidste ende vil komme 
borgere, medarbejdere og virksomheder til gavn. 
 
Bedre udnyttelse af ressourcerne og bedre brug af data er også mål i Teknologipolitikken. Der bliver rift om 
arbejdskraften de næste mange år og bedre udnyttelse af ressourcerne bliver nødvendigt for at opretholde 
niveauet for de kommunale ydelser og service. Når Teknologipolitikken omsættes til handling, bliver KL’s 
Teknologiradar retningsgivende for indsatserne. It-porteføljerådet skal sikre det ledelsesmæssige fokus i 
kommunen. 
 
KLs teknologiradar 
KL’s Teknologiradar, skal være er vigtigt redskab i udfoldelse af Teknologipolitikken.  Radaren indeholder 27 
teknologier fordelt på de fire modenhedsstadier: ’klar’, ’afprøv’, ’hold øje’ og ’afvent’.  I Hvidovre er vi godt i 
gang medl ’klar’-teknologierne og på de forskellige fagområder arbejdes der både med teknologier i ’afprøv’ 
og ’hold øje’-stadierne. Teknologiradaren kan anvendes til at vise, hvor Hvidovre kommune er i forhold til 
resten af det kommunale Danmark og dermed også indikere, hvor tempo på digitaliseringen kan øges.  
 
Udnytte synergien og udviklingskraften i de fælleskommunale samarbejdsfora 
I Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening, DSD og digitaliseringsfællesskabet, OS2, som er de 
primære digitaliseringssamarbejder Hvidovre Kommune deltager i, er gevinsterne bl.a. at hver enkelt 
kommune pga. den videns- og erfaringsdeling der finder sted, ikke behøver at opfinde den dybe tallerken i 
alle sammenhænge. Hvidovre Kommune har blandt andet draget nytte af fællesudbud i DSD-regi, der giver 
stordriftsfordele, idet der opnås en volumen, der gør fællesskabet attraktivt for leverandørerne, hvorved 
bedre aftaler er opnåelige. 
 
I digitaliseringsfællesskabet OS2 arbejdes der på it-løsninger, der kan løfte opgaver i både teknik- og 
velfærdsområdet fx i et pilotprojekt omkring it-infrastrukturen til kommende IoT-projekter (IoT betyder som 
nævnt Internet of Things eller på dansk: Internet i alting). Et af de kommende projekter omhandler den 
generelle opkobling af IoT-devices (sensorer) via mobilnettet, der skal udnytte det nye 5G mobilnet. Det vil 
betyde at anvendelsesmulighederne for kommende IoT-devices forbedres betragteligt. 
 
Økonomisk understøttelse af den digitale udvikling 
Kommunens investering i den digitale og teknologiske udvikling vil langt hen ad vejen skabe værdi i form af 
sparede udgifter, større kvalitet til borgerne og/eller bedre arbejdsmiljø for medarbejderne. Derudover vil et 
tilpas niveau i den digitale udvikling gøre de kommunale arbejdspladser mere attraktive for den yngre 
generation. 
 
It-udviklingsplanen bidrager eksempelvis til dette gennem større nyanskaffelser og projekter, der 
kontinuerligt udvikler og styrker kommunen på den digitale front. 
 
Den eksisterende it-udviklingsplan udløber i 2022. Fremadrettet kan midlerne i it-udviklingsplanen sikres ved 
at der afsættes midler for en 4-årig periode (af gangen). Det anbefales at eventuelle restmidler fra den 
foregående periode overføres til den nye periode, da mange planlagte investeringer strækker sig over flere 
år.  
Den nye it-udviklingsplan er budgetlagt, sådan at der bl.a. er afsat midler til nyt wi-fi netværk på skolerne 
samt projekter med fokus på automatiseringsinitiativer enten i egne eller i forbindelse med KLs 
signaturprojekter og i DSD regi. 
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Signaturprojekterne skal afprøve kunstig intelligens på områder, hvor der er potentiale for at løfte kvaliteten 
og kapaciteten i fremtidens offentlige sektor gennem skalering af teknologien, der hvor der i dag kun er få 
konkrete erfaringer. Projekterne skal give erfaringer med anvendelse af teknologien både på 
velfærdsområderne, klimaområdet og administrationsområdet. Projekterne har fokus på at udnytte, de 
muligheder teknologien giver, men samtidig også blive klogere på teknologiens begrænsninger og 
udfordringer. 
 
Arbejdet med den digitale omstilling er i fuld gang i Hvidovre Kommune, både i forbindelse med obligatoriske 
projekter, overholdelse af ny og gældende lovgivning samt ny teknologiske muligheder.  Der er stort fokus på 
kompetenceopbygning dækkende de nye teknologiske platforme som RPA, IoT og kunstig intelligens. 
Muligheder og potentialer indenfor automatisering har vist sig meget store, da der er mange områder hvor vi 
kan sætte strøm til de manuelle processer, så fagressourcer kan anvendes mere hensigtsmæssigt.  
Med teknologipolitikken sikres den holistiske tilgang til teknologiudnyttelse, som bl.a. sætter mennesket i 
centrum. 
 
De kommunale samarbejder prioriteres højt. Viden og synergier udnyttes optimalt, og åbner muligheder for 
fælles indkøb, udbud og krav til leverandører, som ikke var tilstede før. 
Med It-porteføljerådet for bordenden er der en god og agil styringsmodel for organiseringen af det digitale 
arbejde i kommunen. Det er oplevelsen, at arbejdet foregår i overensstemmelse med organisationens behov 
og ønsker, og at it og digitalisering har den tiltænkte understøttende rolle for hele kommunens virke. 
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