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DIGIT NYHEDSBREV OKTOBER 2017
I dette nyhedsbrev kan du læse mere om:
Det netop gennemførte fagchefseminar med teamet "Digital Ledelse", hvor fagchefer
fra alle DIGITs 12 medlemskommuner deltog. Slides fra seminaret kan også findes via
link herfra
• Sidste nyt fra DIGITs bestyrelse, ledelse og sekretariatet
• Sidste nyt fra de 10 igangværende DIGIT projekter
•

Nyhedsbrevet udkommer ca. hver anden måned (efter bestyrelsesmøder) 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. 11. oktober med temaet "Digital Ledelse"
"Digital ledelse" endnu et buzzword? Måske, men ikke desto mindre er det vigtigt, at chefer
og ledere i DIGIT også er bevidste om deres ledelsesansvar ift. digitalisering, og blandt
andet derfor var alle foreningens fagchefer inviteret til seminar d. 11. oktober 2017 med
overskriften “Digital ledelse”.
Du kan læse mere om seminaret samt finde links til alle slides fra seminaret her.

Sidste nyt fra foreningen
Årets sidste bestyrelsesmøde afholdes d. 1. december. Temaer til mødet vil bl.a. være:
Budgetopfølgning 2017 samt budget 2018. Vi kommer ud af 2017 med forventeligt
mindreforbrug.
• Endelig beslutning om ekstraordinær generalforsamling (forventeligt d. 30. januar
2018)
• Opsamling på fagchefseminar d. 11. oktober
•

•

Foreløbigt beslutningsoplæg fra projekter (ESDH analyse,
Informationssikkerhedsprojektet, Robotics på tværs af DIGIT, Bruger- og
rettighedsstyring i DIGIT samt fælles implementeringsprojekt omkring Aula
(kommunikationsplatform på skole- og dagtilbudområdet)

Digitaliseringscheferne fra de 12 medlemskommuner holder derudover løbende månedlige
møder omkring foreningens aktiviteter. Derudover holder DIGITs ledelsesgruppe (Kaldet
D3) 14. dags møder og der er styregruppemøder og projektgruppemøder for alle projekter.
Alle referater 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, 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.

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:
•
•
•
•
•
•

Kommunikationsstrategi
Gevinstrealiseringskoncept
Kontrakstyringskoncept
Business case task force på monopolbrudssystemerne – vi har booket møder i de
fleste kommuner til gennemgang af lokale business cases
Robotics – projektoplæg til tværgående samarbejde
Sparring med og facilitering af projekterne (projektledelsesstøtte,
proceskonsulentstøtte, IT-arkiktekturstøtte)

Monopolbrudsprojekterne
Monopolbrudsprojekterne består 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
•

Der er fortsat ikke noget nyt om en egentlig udruldning af monopolbrudsprojekterne fra
KOMBIT. SAPA er meldt klar fra leverandørerne, men da støttesystemerne endnu ikke er
klar, afventer udrulningen. Dette gælder også for ydelsessystemet og
sygedagpengesystemet, som dog ikke er færdigudviklede endnu.

Både SAPA- og STS-projektet er sat i mere eller mindre bero i DIGIT regi, men Næstved,
der er pilotkommune for SAPA hos KOMBIT, er fortsat i dialog med KOMBIT, i forhold til
hvordan en udrulning skal foregå, og hvordan den bliver relevant for kommunerne.
På ydelsessystemet og sygedagpengesystemet har projektlederne fra de 12
medlemskommuner blandt andet udarbejdet opdaterede business cases og
effektiviseringspotentialer, og en business case task force tager nu på rundtur til de
kommuner, som må ønske det, og gennemgår de lokale business cases sammen med jer.
Dette inkluderer også den samlede systempris business case på overgangen fra KMDsystemerne til nye, som gerne skal vise sig at være en besparelse.
Har du ikke hørt om business case task forcen, og tænker du, at det er relevant for dig/jer,
så kontakt din lokale monopolbrudsprogramleder eller DIGIT sekretariatet, så aftaler vi
nærmere og kommer naturligvis også ud til jer.

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)
slutter af med, at de tre kommuner går i drift d. 1. januar 2018. Derefter går de næste tre
kommuner (Slagelse, Ringsted og Roskilde) igang med implementeringen og går i drift 1.
januar 2019, mens Kalundborg 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 i takt med
systemimplementeringen tages hånd om i de enkelte kommuner. Fra DIGITs side vil de
resterende 5 DIGIT-kommuner, som også har KMD Opus, blive inviteret ind i samarbejdet
forventeligt i løbet af foråret 2018.

Informationssikkerhed (EU-databeskyttelsesforordningen)
På DIGITs fagchefseminar d. 11. oktober blev fællesprojektet omkring
Informationssikkerhed gennemgået i dybden, og du kan se slides derfra her.
Konkret arbejder projektet på at udvikle, modne og tilpasse de produkter som KL blandt
andet kommer med samt de internt vedtagne produkter, som er relevante for DIGIT
kommunernes samlede lokale implementering af EU-databeskyttelsesforordningen. Der er
meget stort fokus på opgaverne både i DIGIT-projektet og i kommunerne – ikke mindst set i
lyset af den seneste snak om mulige bøder til offentlige institutioner, som ikke overholder
den kommende lovgivning.
Pt. er der særligt fokus på at få den lokale organisering på plads i hver af kommunerne,
herunder den lokale informationssikkerhedskoordinator og rollen som DPO (data protection
officer). DIGIT er ved at undersøge tre mulige scenarier for DPO-rollen, som enten kan
varetages eksternt, varetages af en eller flere på tværs af DIGITs 12 kommuner eller
varetages enkeltvis i hver kommune. De 12 digitaliseringschefer, bestyrelsen og til sidst
generalforsamlingen vil træffe beslutning om organiseringen på tværs. Beslutningen
forventes at være klar til den ekstraordinære generalforsamling slutningen af januar 2018.

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.

Bruger- og rettighedsstyring

Som en del af monopolbrudssystemet støttesystemer arbejdes der i DIGIT regi med en
tværgående analyse af fælles potentialer ved optimering af brugerstyringen i kommunerne.
Du kan læse mere om projektet i slides fra fagchefseminaret her. Til den ekstraordinære
generalforsamling i januar 2018 vil projektet fremlægge en indstilling til videre fælles
anskaffelse og implementering af brugerstyringskomponenter og forretningsprocesser.

Elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem
DIGIT gennemfører frem mod den ekstraordinære generalforsamling 2018 også en
tværgående analyse af et fremtidigt fælles ESDH-system. Du kan ligeledes læse mere om
projektet i slides fra fagchefseminaret her.
Konkret er der tre mulige scenarier, som er under afklaring frem til generalforsamlingen:
at alle kommuner melder sig ind i brugerklubben SBSys, og her vil det være de
kommuner, der står ved kontraktudløb, der bliver implementeret først
• at vi samlet 12 kommuner går i fælles ESDH-udbud, og her vil udbudsprocessen går i
gang i starten af 2018, med en forventet implementering af de første kommuner
ultimo 2018
• at foreningen ikke beslutter at gå sammen om fælles ESDH-system i denne omgang.
•

Digitalisering udsatte børn og unge (DUBU)
Der er igangsat en afklaring i DIGITs medlemskommuner med relevante fagchefer omkring
fremtidig fælles implementering af DUBU 3.0, som forventes klar til implementering fra
efteråret 2018. På fagchefseminaret blev følgende slides præsenteret. Der arbejdes videre
med konkret projektorganisering og endeligt oplæg i samarbejde med fagcheferne.

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 med en afklaring af, hvilke aktiviteter
der kan gennemføres i fællesskab. Også her er der statusslides fra fagchefseminaret.

Fælles sprog III
Omsorgscheferne ønskede ved DIGITs fagchefseminar i januar 2017, at implementeringen
af FSIII blev håndteret i DIGIT-regi. Der er nu nedsat en arbejdsgruppe, som frem til
fagchefseminaret 11. oktober 2017 vil komme med et konkret oplæg til, hvad et samarbejde
kunne fokusere på af aktiviteter. COK er involveret i udarbejdelsen af oplægget, idet de har
gennemført et stort FSIII projekt i Københavns Kommune. Slides omkring status findes her.
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