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DIGIT NYHEDSBREV JULI 2018
I dette nyhedsbrev kan du læse mere om:
•
•

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

Nyhedsbrevet udkommer tre-fire gange årligt og er primært rettet mod at give en
overordnet status på DIGITs aktiviteter til chefer og medarbejdere fra DIGITs 12
medlemskommuner samt evt. eksterne interesserede.
Savner du mere specifik intern projektkommunikation, udsendes der både en månedsstatus
på projekterne samt specifikke projektnyhedsbreve gennem DIGITs intranet (SharePoint) til
styregrupper og projektdeltagere. Så du kan altid henvende dig til dem eller til os i DIGIT
sekretariatet, hvis du vil vide mere.
Kender du en, der ikke modtager DIGITs nyhedsbrev? Det er nu muligt at tilmelde sig
nyhedbsrevet via vores hjemmeside www.digit.dk (under nyheder).

Sidste nyt fra foreningen
Den 1. juni 2018 afholdt kommunaldirektørerne fra de 12 DIGIT-kommuner ordinær
generalforsamling. De to væsentligste drøftelser handlede om DIGIT kommunernes
samarbejde efter kommunerne er gået i drift med et IT-system, som vi har været fælles om
at implementere. Følgende beslutninger blev truffet på generalforsamlingen:
DIGITs årsrapport for 2017 er godkendt (læs den her).
Bestyrelsen og ledelsen skal efter sommerferien tale mere omkring det fælles
samarbejde med Bech Bruun, som er ekstern DPO (data protection officer) for DIGIT
kommunerne.
• Indstillingen omkring, at DIGIT kommunerne ønsker et videre fælles samarbejde efter
implementering af et fælles IT-system, er samstemmende godkendt blandt de 12
kommuner.
• Generalforsamlingen besluttede endvidere at give mandat til bestyrelsen og ledelsen
til i løbet af efteråret 2018 at udarbejde konkrete modeller for DIGIT
•
•

samarbejder efter implementeringerne af de enkelte fælles DIGIT projekter. Konkret
skal bestyrelsen og ledelsen frem mod en ekstraordinær generalforsamling i starten af
det nye år udarbejde udkast til disse modeller i form af organiseringer, økonomi
(omkostninger og gevinster) forbundet med de forskellige organiseringer samt
mulige governanceprincipper.
• Frem mod en ekstraordinær generalforsamling skal der udarbejdes en 2025-plan med
understøttende governanceprincipper for forretningsudvikling på tværs af DIGIT
kommunerne.
• Den tidligere bestyrelsesformand Peter Frost, kommunaldirektør i Køge, træder efter
rotationsprincippet i DIGIT ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen. Søren Bonde,
kommunaldirektør i Guldborgsund indtræder istedet i bestyrelsen, som derudover
består af Jan Lysgaard Thomsen, kommunaldirektør i Kalundborg, samt Claus
Thykjær, kommunaldirektør i Greve. Ved det første bestyrelsesmøde efter
sommerferien konstituerer bestyrelsen sig med formand.
Øvrige mødefora i foreningen:
Digitaliseringscheferne fra de 12 medlemskommuner holder løbende månedlige møder
omkring foreningens aktiviteter
• DIGITs ledelsesgruppe (kaldet D3) afholder ledergruppemøde hver 14. dag
• Projekterne afholder styregruppe- og projektgruppemøder.
•

Alle referater fra foreningens mødefora kan tilgås via DIGITs intranet, som dog primært er
for DIGITs ledelse samt projekt- og styregruppedeltagere, og som kræver særskilt login.

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. Månedsstatus for de enkelte
projekter findes på DIGITs intranet (kræver login).

Monopolbrudsprojekterne
Monopolbrudsprojekterne består i DIGIT-regi af tre projekter (Støttesystemer også kaldet
STS-projektet er lagt ind under Brugerstyringsprojektet som en opgave, indtil der er
endeligt nyt fra KOMBIT om yderligere implementering):
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:
SAPA projektet har netop udsendt en ny udrulningsplan, hvor bølge 1-kommunerne
forventes at implementere fra ca. marts 2019. I DIGIT-projektet har Næstved som
præ-pilot kommune taget SAPA i brug i en begrænset version. Her er det Bibliotek og
Borgerservice, som er på med ca. 26 brugere. Der er tale om let udrulning og
oplæring, men begrænset anvendelsesmulighed, hvilket er som forventet,
da brugerne skal teste diverse ting. DIGIT SAPA-projektet mødes d. 10. september
2018, hvor der arbejdes videre med den samlede implementering.
• Både KY og KSD har internt i DIGIT været sat i bero, indtil der var yderligere nyt fra
KOMBIT omkring udviklingen af systemerne og en egentlig implementering. I det
forrige brev fra KOMBIT til kommunaldirektører og digitaliseringschefer udsendt d. 19.
april 2018 informerer KOMBIT om prisnedsættelse på KMD dagpenge på 15 % pr. 1.
•

juli 2018 grundet projektforsinkelsen. D. 29. juni 2018 har KOMBIT udsendt et nyt
brev til kommunaldirektørerne og digitaliseringscheferne, hvori der er udsendt en
opdateret tidsplan for hele monopolbruddet. Tidsplanen kan du se her. De
enkelte kommuner varsles 6-9 måneder før implementeringen går igang.
Du kan læse mere fra KOMBITs sidste kommunedage her.

Økonomi og Lønsystemprojektet (ERP)
De 7 ERP-kommuner er nu godt inde i bølge 2 af implementeringen af det fælles økonomiog lønsystem (KMD Opus). Bølge 1-kommunerne Køge, Holbæk og Næstved er i sidste fase
af implementeringen, hvor driftsprøven skal endeligt godkendes. Bølge 2 kommunerne
Slagelse, Roskilde og Ringsted er i fuld sving med deres implementeringer, så de kan gå i
drift d. 1. januar 2019. Kalundborg ligger som bølge 3, som skal igang med
implementeringen sidst på året og være i drift 1. januar 2020.
I takt med at der kommer lidt mere ro på efter implementeringerne, er der lagt op til en
spændende afklaring af det videre fælles samarbejde i hele kontraktsperioden.
Styregruppen på tværs af de 7 kommuner har en klar vision om, at frem mod et
næste fælles ERP-udbud skal samarbejdet bestå af alle 12 DIGIT kommuner. Dette
understøttes af bestyrelsen og generalforsamlingen. Der vil i løbet af sensommeren/starten
af efteråret blive taget kontakt til de 5 øvrige DIGIT kommuner ift. at starte dialogen om et
samarbejde inden for økonomi- og lønområdet op.
Endvidere er der i styregruppens vision en række ønsker til videreudvikling af det
eksisterende samarbejde, hvor det ud over fælles kontraktstyring (som er etableret, men
som skal endelig afklares) også vil være interessant at kigge på fælles videreudvikling af
både funktionaliteter i systemet samt på forretningsprocesser. Dette arbejde konkretiseres i
løbet af efteråret og de forskellige samarbejdsmodeller fra ERP vil danne grundlag for
dialogen med bestyrelsen i DIGIT omkring muligeorganiseringer i de fælles
driftsfaser/kontraktperioder.

Informationssikkerhed (EU-databeskyttelsesforordningen)
D. 25. maj 2018 trådte EUs persondataforordning i kraft i alle kommuner (og øvrige
offentlige institutioner), og Informationssikkerhedsprojektet i regi af DIGIT har netop
offentliggjort den sidste store leverance, som er en opdateret databehandleraftale version
2.0. Du kan altid kontakte din lokale informationssikkerhedskoordinator for at høre mere.
DIGITs D12 følgegruppe (digitaliseringscheferne) besluttede desuden på deres møde d. 15.
juni 2018, at der skal være et videre fælles samarbejde mellem medlemskommunerne
på informationssikkerhed både ift. videreudvikling af informationssikkerhedsværktøjer og
metoder, ift. et samlet koordineret samarbejde med den eksterne DPO (Bech Bruun) og som
grundlag for videndeling på tværs. Organiseringen af samarbejdet er under etablering, og
der vil være 1 indstationeret projektleder, der driver samarbejdet, og til en start 3
indstationerede informationssikkerhedskoordinatorer, der agerer projektdeltagere, og som
er med til at udvikle værktøjer og metoder samt facilitere samarbejdet. Der vil være en
turnusordning, så alle medlemskommunernes informatonssikkerhedskoordinatorer vil blive
en del af projektgruppen.
De potentielle opgaver, som en fælles organisering kan tage fat på, er blandt andet:
Vedligeholdelse/videreudvikling af informationssikkerhedshåndbog for ”kommune nr.
13”
• Løbende indsamling/opsamling på informationssikkerhedsmæssige problemstillinger i
kommunerne, som skal overvejes løst/løftet i fællesskab (f.eks. awareness)
• Samspil med/indspil til relevante DIGIT projekter, bl.a. brugerstyring (ESDH)
• Faste møder med DPO.
•

Bruger- og Rettighedsstyringsprojektet (IdM)
Projektet er godt i gang. Siden generalforsamlingens beslutning om, at Bruger- og

Rettighedsstyringsprojektet skal fortsætte ved indgåelse i OS2-fællesskabet, er der sket en
hel del.
•

Projektinitieringsfasen er gennemført, og vi har leverancer, milepæle, organisering og
bemanding på plads. Der er etableret en ny styregruppe, hvor alle 12 kommuner er
repræsenteret, ligesom både IdM-koordinatorgruppen, og den tekniske følgegruppe er
bemandet med repræsentanter fra alle 12 kommuner.

Den centrale projektgruppe dækkende følgende fire områder er også på plads:
Teknik
Organisatorisk
• Governance
• Støttesystemerne STS.
•
•

Se den fulde bemanding – herunder også hvem der deltager fra din kommune ved at følge
linket her.
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Anskaffelsesfasen er godt i gang. Projektet har udarbejdet en GAP-analyse for at
afdække, hvad der skal til af videreudvikling på de to basiskomponenter OS2MO v.
2.0 og OS2Rollekataloget for, at vi kan nå i mål med vores idealiserede brugerrejse
med en sammenhængende IdM-løsning. OS2-leverandørerne har modtaget vores
kravspecifikation, og vi er nu nået til den spændende fase, hvor vi er ved at skabe os
et overblik over økonomi og tid med hensyn til mulige leverancer i OS2-fællesskabet
og leverandørerne til samme.
Vi har i DIGIT tilsluttet os færdigudviklingen af OS2MO v. 2.0, hvilket er en af de to
basis-komponenter, som vi skal bygge vores videreudvikling på.
I Næstved har de meldt sig som pilotkommune på selve OS2MO v.2.0, der netop er
blevet færdigudviklet. Denne bliver testet i juni måned med hjælp fra Kalundborg.
DIGIT projektet er i øvrigt repræsenteret i begge OS2-styregrupper og de tilhørende
arkitektur- og koordineringsfølgegrupper for at sikre indflydelse og fremdrift.
På den tekniske side er vi også i dialog med KMD om relevante snitflader.
Samtidig arbejder projektet på forberedelse af den organisatoriske implementering,
hvor vi på første styregruppemøde fik godkendt udrulningsstrategien.
Derudover arbejder vi med risikoanalyse, interessentanalyse og gevinster – alle
behandlet i styregruppen. Se referater mm fra styregruppemøderne her (kræver
login).
Vi er i fuld gang med planlægning af roadshow, hvor vi besøger alle 12 kommuner og
interesserede projekter for at fortælle om IdM-løsningen. Vi har allerede været på
besøg i Greve og i ERP-projektet og har flere aftaler i kalenderen for 2. halvår 2018.
Vi har holdt kickoff for den samlede projektgruppe, hvor vi er ca. 40 deltagere med
IdM-koordinatorer og den tekniske følgegruppe. Derudover har vi holdt endnu et af de
store projektmøder, hvor vi kom en spadestik dybere med den idealiserede
brugerrejse og IT-arkitekturen for samme. Derudover fik vi fremvist demoer af
OS2MO v. 2.0 og OS2Rollekataloget. Vi planlægger at møde i dette forum ca. en gang
om måneden enten fysisk eller via skype – alt efter, hvad der er på dagsordenen.
Køge og Næstved Kommune har sagt ja til at være testkommuner – ligesom Greve og
Odsherred har sagt ja til at være pilotkommuner.
Vi giver selvfølgelig en status igen, når der foreligger en plan for videreudviklingen i
OS2-samarbejdet.

Elektronisk Sags- og Dokumenthåndteringssystem (ESDH)
DIGIT projektet vedr. et nyt fælles ESDH-system har nu for alvor bevæget sig ind i den fase,
hvor selve systemet skal anskaffes, og en ny leverandør skal vælges. Sideløbende med
dette arbejde er projektet i fuld gang med at forberede den organisatoriske implementering
med en række fælles tiltag som f.eks. kommunikation, gevinster, implementeringsplan etc.
Her er kort en opsummering af, hvad der indtil videre er sket i projektet:
•

Den fælles DIGIT organisering er på plads, og der er etableret en projektgruppe
bestående af repræsentanter fra seks kommuner. Du finder en oversigt over alle de
fælles ressourcer, der indgår i projektet her (kræver login) – også dem fra din egen
kommune. Den vil løbende opdateres. Du kan altid kontakte din lokale ESDHkoordinator eller digitaliseringschef.

Styregruppen er reorganiseret, og der har indtil nu været afholdt
fire styregruppemøder. Materiale, referater m.m. fra styregruppemøderne finder du
her (kræver login).
• Der har været afholdt kick-off for både projektgruppen og de lokale ESDHkoordinatorer. ESDH-koordinatorerne udgør linket ml. projektet og din kommune. Der
holdes faste statusmøder hver 14. dag med ESDH-koordinatorerne.
• Der har været afholdt fire workshops med det formål at identificere systemkrav til det
nye ESDH-system. Følgende emner har været behandlet: 1) basis ESDHfunktionalitet, 2) kontraktens leveranceforløb, 3) dagsorden og publicering og 4)
byggesager og proces. Alle kommuner har været repræsenteret til disse workshops.
Flere workshops er planlagt og afholdes frem mod sommerferien.
• Tidsplanen er: Udbudsmaterialet forventes udsendt ultimo september, og endelig
kontraktunderskrivelse forventes ultimo marts 2019, hvorefter implementeringerne
går i gang med tre bølger over 3 år.
•

Digitalisering - Udsatte Børn og Unge (DUBU)
DUBU-projektet i KOMBIT er godt i gang, og den forventede udrulning i kommunerne vil
ligge i uge 51 og 52, så alle er i drift pr. 1. januar 2019. Du kan læse mere på KOMBITs
DUBU-side her.
I DIGIT regi er der afholdt en første fælles projektleder- og fagperson workshop på DUBU d.
7. juni 2018. Det var en rigtig energisk gruppe mennesker ,der mødtes, og de havde mange
idéer og inputs til, hvordan vi i fællesskab kan arbejde med en DUBU 3.0 implementering
samt et videre samarbejde efter idriftsættelsen. DIGIT sekretariatet arbejder på at lave et
indstillingsnotat til styregruppen på den anden side af sommerferien, hvor de skal
tage stilling til, om der skal være et fælles DUBU projekt, hvilke konkrete fælles aktiviteter,
der kan og skal gennemføres, og hvordan projektet skal organiseres ift. lokale ressourcer.

Aula - ny kommunikationsplatform på skole- og dagtilbudsområdet
Aula-projektet er også en KOMBIT-anskaffelse, og et projekt medlemskommunerne i DIGIT
samarbejder om at implementere. Du kan læse mere om Aula-projektet og tidsplanen for
udrulningen på Aulas hjemmeside her.
I DIGIT arbejder de 12 medlemskommuners Aula-projektledere på afklaringerne af mulige
fælles aktiviteter i forbindelse med implementeringen. Der er blandt andet netop gennemført
en markedsanalyse omkring 2-faktorlogin med 4 potentielle leverandører, hvilket munder ud
i en anbefaling til Digitaliseringscheferne, som træffer beslutning omkring dette på mødet d.
24. august 2018.
Der er netop indkaldt til fælles skolechefnetværksmøde d. 21. september 2018 kl.
09.00-11.00 i Køge, hvor Aula-projektet vil blive drøftet.

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 (f.eks. organisatorisk
implementeringsprojektdeltagere, tværgående projektledere, 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
• Kontraktstyringskoncept
• Fælles IT-arkitekturprincipper og fælles arkitekturfølgegruppe
•
•

•

Sparring med og facilitering af projekterne (projektledelsesstøtte, processtøtte, ITarkiktekturstøtte).
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