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DIGIT NYHEDSBREV APRIL 2018
I dette nyhedsbrev kan du læse mere om:
• Det netop gennemførte fagchefseminar med temaet "EU-persondataforordningen", hvor fagchefer fra alle DIGITs 12 medlemskommuner var

inviteret. Slides fra seminaret kan også findes via link herfra

• Sidste nyt fra DIGITs generalforsamling, bestyrelse, ledelse og sekretariatet
• Sidste nyt fra de 10 igangværende DIGIT projekter

Nyhedsbrevet udkommer kvartalsvist og det er primært rettet mod chefer og medarbejdere fra DIGITs 12 medlemskommuner, samt evt. eksterne
interesserede. Spørgsmål eller kommentarer er altid velkomne til os i DIGIT sekretariatet.
Kender du en der ikke modtager DIGITs nyhedsbrev? Det er nu muligt at tilmelde sig nyhedbrevet via vores hjemmeside www.digit.dk (under
nyheder).

Fagchefseminar d. 14. marts med temaet "EU-persondataforordningen"
EU-persondataforordningen – også kendt som GDPR – banker nu for alvor på døren. Den 25. maj i år skal vi i kommunerne være det, der på
moderne dansk hedder ’compliant’ med de nye regler, hvilket hver kommune selv er ansvarlig for at sikre.
På fagchefseminaret d. 14. marts blev de nye krav gennemgået, og de overordnede leverancer, som DIGITs fælles Informationssikerhedsprojekt
har udarbejdet, blev vist. Derefter var der lagt op til diskussion i fagområderne, om hvor klar de enkelte fagområder føler sig til at kunne leve op til
kravene i forordningen. Fagcheferne skulle bogstaveligt talt tage temperaturen på fagområdet og markere på et stort termometer, om de føler sig
klar (grøn), på vej (gul), eller om det er en stor udfordring at blive klar (rød). Opsamling fra seminaret sendes til deltagerne direkte via mail.
Du kan læse mere om seminaret samt finde links til alle slides og de præsenterede GDPR værktøjer fra seminaret her.

Sidste nyt fra foreningen
D. 23. januar 2018 afholdt DIGIT en ekstraordinær generalforsamling med de 12 kommunaldirektører, hvor der var tre væsentlige indstillinger
på dagsorden, som tilsammen understøtter den fælles vision om øget harmonisering af det digitale fundament mellem kommunerne.
Generalforsamlingen traf på baggrund af indstillingerne tre enstemmige beslutninger:
1. At de 12 kommuner går i et fælles udbud omkring ekstern anskaffelse af databeskyttelsesrådgivning (DPO-rollen) jf. den kommende EU-

persondatabeskyttelsesforordning, som træder i kraft d. 25. maj 2018. Fællesudbud Sjælland (FUS) vil sammen med DIGIT kommunerne stå
for udbuddet, og alle 12 kommuner vil til maj have en aftale omkring ekstern varetagelse af DPO-rollen. Det er besluttet, at en første
kontrakt skal løbe i 2 år og derefter evalueres.
2. At de 12 kommuner går i et fælles udbud omkring anskaffelse af et fælles ESDH-system. Udbuddet forventes at løbe året ud, hvorefter de
første kommuner vil starte implementeringen.
3. At de 12 kommuner indgår i det fælleskommunale samarbejde under Offentligt digitaliseringsfællesskab (OS2) omkring styring af it-brugere
(fælles implementering af rollekataloget og OS2MO (mennesker og organisation)).
Du kan læse mere om den konkrete status på de tre projekter nedenfor under projektstatus.
Bestyrelsen holdt møde d. 9. februar 2018, hvor der dels blev samlet op på generalforsamlingen, samt talt om en bekymring udtrykt af den
tværgående DIGIT styregruppe på SAPA, KY og KSD (monopolbrudssystemerne) grundet de fortsatte store forsinkelser fra KOMBIT og hvordan
kommunerne bedst kan forholde sig til den situation. Der pågår et arbejde med at sikre en samlet kommunikation om dette.
Øvrige mødefora i foreningen:
• Digitaliseringscheferne fra de 12 medlemskommuner holder løbende månedlige møder omkring foreningens aktiviteter
• DIGITs ledelsesgruppe (kaldet D3) afholder 14. dags møder
• Projekterne afholder styregruppemøder og projektgruppemøder

Alle referater fra foreningens mødefora kan tilgås via DIGITs intranet, som dog primært er for DIGITs ledelse samt projektdeltagere og som kræver
særskilt login. Du er altid velkommen til at henvende dig til sekretariatet, digitaliseringschefen i din kommune eller de tværgående DIGIT
projektledere, såfremt du mangler informationer.

Projektstatus
DIGIT arbejder på 10 fælles projekter, som fremgår her af porteføljeoverblikket. Nedenfor følger en kort status på projekterne. Mangler du konkret
information, er du er altid velkommen til at kontakte din lokale digitaliseringschef eller DIGIT sekretariatet med spørgsmål til de enkelte projekter
eller beslutninger i DIGIT.

Monopolbrudsprojekterne
Monopolbrudsprojekterne består som nævnt i DIGIT-regi af fire projekter:
• Støttesystemerne (også kaldet STS), som består af otte selvstændige – men integrerede – it-løsninger, der skal sikre, at kommunernes

fagsystemer kan fungere sammen og få adgang til relevant data
• Sags- og partsoverbliksystemet (SAPA), som er en ny it-løsning, der skal give brugerne et godt overblik over data om borgere og

virksomheder og deres sager hos kommunen
• Kommunernes sygedagpengesystem (KSD), som skal afløse KMD dagpenge
• Kommunerne ydelsessystem (KY), som skal afløse kommunernes brug af KMD aktiv samt BIS-Y

Sidste nyt fra KOMBIT er, at:
• STS leverancerne er leveret og der er sat opgaver i gang i kommunerne med at integrere til mindre systemer (fx FLIS). Håbet fra KOMBIT er,

at der er ét stort fagsystem der kommer på STS i løbet af 2018.
• SAPA er meldt klar og der er en præ-pilot i Næstved midt april. Formålet med præ-piloten er at teste løsningen med få brugere og få sager

inden de første rigtige piloter kommer i gang. Der er forventning om at øvrige kommuner kommer i gang med SAPA i starten af 2019. En
opdateret udrulningsplan udsendes forhåbentlig fra KOMBIT omkring sommerferien.
• KY er i gang ift. udviklingen af systemet, men der er udmeldt yderligere forsinkelse på piloten i Vordingborg, som nu ligger forventeligt i april
2019.
• KSD er pillet helt ud af KOMBITs tidsplan og der pågår juridiske afklaringer med KMD.
Du kan læse mere fra KOMBITs sidste kommunedage her samt i det netop udsendte brev til kommunaldirektørerne (samt digitaliseringschefer,
programledere og projektledere på monopolbrudsprojekterne) udsendt d. 28. marts.

Økonomi- og lønsystemprojektet (implementering af KMD Opus)
Der er fortsat fuld gang i den fælles implementering af KMD Opus i de 7 kommuner, som har indgået fælles kontrakt. Udrulningen i de tre første
kommuner (Holbæk, Køge og Næstved) sluttede af med, at de tre kommuner er gået i drift d. 1. januar 2018. Bølge 2 kommunerne (Slagelse,
Ringsted og Roskilde) er godt i gang med deres afklaringsfase som en del af implementeringen. De går i drift 1. januar 2019, mens Kalundborg som
bølge 3 kommune går i drift 1. januar 2020.
Der er på tværs af de 7 kommuner udarbejdet fire fælles best practice forretningsprocesser (kontoplan, bilagsproces, sygerefusionsproces og
brugerstyring), som der i takt med systemimplementeringen tages hånd om i de enkelte kommuner. Derudover er et fælles
kontraktstyringskoncept under endelig afklaring, og der er udpeget to contract managers fra Ringsted kommune, som varetager de fælles
kontraktafklaringer på tværs af de 7 kommuner.
Allan Eriksen fra DIGIT sekretariatet er tværgående projektleder på dette projekt.

Informationssikkerhed (EU-persondataforordningen)
På DIGITs fagchefseminar d. 14. marts blev de nye krav fra EU-persondataforordningen som sagt gennemgået i dybden, og du kan se slides derfra
her [links].
DIGITs fælles Informationssikkerhedsprojekt arbejder konkret med at udvikle, modne og tilpasse de produkter fra bl.a. KL og datatilsynet samt
internt vedtagne produkter, som er relevante for DIGIT kommunernes samlede lokale implementering af EU-persondataforordningen. De lokale
implementeringsprojekter er godt i gang og den lokale organisering i hver kommune består bl.a. af en ansvarlig informationssikkerhedskoordinator,
som du kan henvende dig til ved spørgsmål.
Pt. er der særligt fokus på:
• Implementeringen af det der hedder fortegnelsen, hvor DIGIT projektet har udarbejdet et værktøj til afklaring af fortegnelsen, som blev

præsenteret på fagchefseminaret. Fortegnelsesværktøjet er udsendt lokalt til informationssikkerhedskoordinatorerne og kan kan også findes
her. Hver fagchef skal med fortegnelseskravet afklare og dokumentere, hvilke systemer med hvilke former for fortroligt data det enkelte
fagområde anvender
• Gennemføre et fælles udbud på den kommende eksterne DPO (data beskyttelses rådgiver) som DIGIT står for efter fælles beslutning på den
ekstraordinære generalforsamling. Deadline på indkomne tilbud er d. 20. marts og det forventes at alle kommuner har en kontrakt i løbet af
april 2018.
Brian Kjelin Olsen, udlånt fra Køge kommune er tværgående DIGIT projektleder på dette projekt.

Bruger- og rettighedsstyringsprojektet (i daglig tale kaldet IDM projektet)
En af de tre fælles og enstemmige beslutninger på den ekstraordinære generalforsamling d. 23. januar var beslutningen om igangsættelsen af et
fælles bruger- og rettighedsstyringsanskaffelses- og implementeringsprojekt, besluttet efter den fælles analysefase var gennemført. Baggrunden for
et fælles bruger- og rettighedsstyringsprojekt er helt overordnet, at vi skal have styr på Person- og Organisationsdata og alle IT-brugernes adgange
til kommunerne IT-løsninger. Derudover understøtter løsningen følgende:
• Persondataforordningen aktualiserer, at vi kan dokumentere og styre adgangen til persondata
• Et ensartet IT-fundament omkring brugerstyring i de 12 kommuner, som giver mulighed for billigere indkøb af IT-løsninger ved fælles udbud,

fælles krav og fælles implementering
• Bedre oplevelse for nyansatte medarbejdere ift. adgange til fagsystemer, herunder optimering af processen for lederne, der bestiller

brugerrettighederne ved nyansættelser, omorganiseringer og fratrædelser
Projektet er godt i gang med anskaffelsesfasen, og der er udvalgt 12 repræsentanter fra kommunerne som sammen udgør den fælles styregruppe,
som har første møde d. 10. april.
Da projektet har meget tætte relationer til STS_adgangsstyring (et af støttesystemerne), er STS-projektet blevet en del af IDM-projektet, hvorved
sammenhængende implementering bliver sikret.
Den endelige IDM-løsning vil skulle implementeres i alle 12 kommuner. Ud over nedsættelse af styregruppen er der også etableret en
projektgruppe og en teknisk følgegruppe, ligesom der er udpeget IDM-koordinatorer i alle 12 kommuner. Der blive afholdt kickoff på projektet den
16/4-18, hvor IDM-koordinatorer og teknikere deltager sammen med projektgruppen.
Projektleder Janne Jørgensen er udlånt fra Næstved Kommune, i en treårig periode som tværgående projektleder ift. anskaffelse og implementering
af en samlet løsning i alle 12 kommuner. Har du spørgsmål til projektet er du altid velkommen til at kontakte Janne Jørgensen

Elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem
Den ekstraordinære generalforsamling besluttede som nævnt også at gennemføre et fælles ESDH udbud og derefter en fælles implementering af et
fælles ESDH system. Baggrunden for valget af et fælles ESDH udbud er:
• ESDH er en central komponent ift. at sikre ensartet grundlag bl.a. for at leve op til kravene om informationssikkerhed
• 9 ud af 12 kommuner skal opdatere ESDH systemer inden udgangen af 2018. Alle skal opdatere ESDH system inden for de næste 3-4 år

(udgangen af 2020)
• Der er potentielle økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster ved at gøre det i fællesskab

Projektet er godt i gang med afklaringen af anskaffelsesfasen, hvor udbudsmaterialet bl.a. skal udarbejdes. Der er udpeget 12 repræsentanter fra
de 12 medlemskommuner som indgår i den fælles DIGIT styregruppe, og første styregruppemøde er d. 22. marts. Rambøll Management har
opgaven med at drive udbuddet for os og driver også den tværgående projektledelsesopgave til efter sommerferien.
Den overordnede tidsplan for projektet ser således ud:

Digitalisering - Udsatte Børn og Unge (DUBU)
Der er igangsat en analysefase på et fælles DIGIT projekt omkring DUBU 3.0, som KOMBIT gennemfører udbud på og som forventes klar til
implementering fra december 2018. Konkret arbejdes der på at gennemføre en as-is analyse på anvendelse af DUBU 2.0 i tre af
medlemskommunerne, som skal danne grundlag for et fælles projektledermøde d. 18. april.
Formålet med analysefasen er at afklare hvilke relevante fælles aktiviteter der kan gennemføres for at sikre at alle 12 kommuner er klar til en
DUBU 3.0 implementering. Derefter vil projektet fokusere på at sikre relevante fælles aktiviteter ift. DUBU 3.0 implementeringen.
Marcel Bigum, udlånt fra Slagelse kommune er DIGIT projektleder på dette projekt.

Aula - ny kommunikationsplatform på skole- og dagstilbudsområdet
Aula vil fra 2019 give elever, pædagogisk personale og forældre adgang til informationer fra skolen og dagtilbud. Aula erstatter folkeskolernes brug
af SkoleIntra og bliver fremtidens kommunikationskanal i folkeskoler og SFO'er i alle landets kommuner og desuden i dagtilbud i 93 kommuner.
Aula kommer i drift i skolerne efter sommerferien 2019.

Overordnet arbejdes der på tværs af de 12 kommuner (i en fælles DIGIT projektgruppe) med en afklaring af, hvilke aktiviteter der kan
gennemføres i fællesskab.
Pia Giversen, udlånt fra Roskilde kommune er DIGIT projektleder på dette projekt.

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020
Digitaliseringscheferne i de 12 medlemskommuner arbejder fortsat med digitaliseringsstrategien, som blev gennemgået med alle fagchefer på
fælles fagchefseminar i januar 2017. Projektporteføljen i DIGIT viser de initiativer, som der er udvalgt til at blive gennemført i fællesskab fra
strategien. Du kan altid henvende dig til din lokale digitaliseringschef med input eller spørgsmål omkring strategien.

Program '0'
DIGIT sekretariatets hovedopgaver er løbende drift og udvikling af foreningen. Dette gennemføres primært gennem ‘program 0’ som omhandler:
• Udarbejdelse af relevante koncepter, metoder og værktøjer (bl.a. til projektstyring, kontraktstyring og gevinstrealisering på tværs af DIGIT

kommunerne)
• Opbygning samt løbende facilitering af fælles ressourcer (fx proceskonsulenter, arkitekturnetværk, brugergrupper etc.)
• Planlægning og gennemførsel af møder og workshops (bl.a. tværgående projektmøder, ledergruppemøder, følgegruppemøder,

styregruppemøder, bestyrelsesmøder samt fagchefseminarer)
Igangværende opgaver er:
• DIGIT projektmodel med værktøjer til alle faser
• Organisatoriske implementerings- og gevinstrealiseringskoncept med værktøjer og yderligere afklaring af de fælles proceskonsulenter
• Kontraktstyringskoncept
• Fælles IT-arkitekturprincipper og fælles arkitekturfølgegruppe
• Sparring med og facilitering af projekterne (projektledelsesstøtte, proceskonsulentstøtte, IT-arkiktekturstøtte)
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