
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Høringssvar til behandling af handlekatalog for budgetlægningen 
2020 – 2023 
Medarbejdersiden i IT og digitalisering har udarbejdet høringssvar på nedenstående punkter. 
Udover disse høringssvar, så er der udarbejdet to alternative forslag på besparelser.  
 
 
Forslag ØK - 57 
IT Drift, It og Digitalisering 
 
Konsekvenser 

 

 Da der er aftalt at service niveauet er ens for begge netværk, vil der ved eventuelle fejl eller 
nedbrud kunne opstå længere responstid på fejlretning. Dette vil i yderste konsekvens have et vist 
impact for borgerene, idet der i visse tilfælde ikke vil kunne fortages elektronisk behandling af 
borgeren/borgerens sag. 

. 

Faktiske forhold 

 

 Efter afslutningen af sammenlægningen af administrativt og pædagogisk netværk, vil der endog 
være en stigende mængde hardware, så som switche og Access points. Især på Acces points vil 
der i fremtiden blive en større efterspørgsel. Disse skal vedligeholdes med sikkerhedspatches og 
opdateringer. 

 Arbejdsbyrden vil ikke blive mindre, blot fordi netværkene er lagt sammen. Antallet af fysiske 
enheder bliver ikke mindre. 

 På grund af den forstærkede fokus på sikkerhed, også på netværket, er der frem ad rettet en del 
opgaver med implementering af yderligere sikkerhed på netværket. Uanset hvorledes denne 
sikkerhed skal implementeres vil det koste yderligere ressourcer, både til implementering men 
også til den daglige drift frem ad rettet. Dette vil også være gældende selv om der investeres i 
avancerede overvågnings/sikkerheds værktøjer til netværket, idet disse også skal vedligeholdes 
og der skal følges op på om konfigurationen/driften af disse virker efter hensigten. 

 På grund af den høje sikkerhed der skal være og særligt omkring ”vandtætte skodder” mellem de 
to netværk, vil der være et vist ressource forbrug til at kontrollere og justere denne sikkerhed.  
IT-netværket, som man ønsker denne besparelse på, er det grundlæggende for at Haderslev 
Kommunes IT-infrastruktur fungerer. Hvis man fjerner denne ressource, som foreslået, vil IT-
netværket være mere sårbart, og der vil fra forretningen kunne opleves dårligere service, når 
tingene ikke fungerer., da fejlretningen vil være længere på vej. Et nedbrud på IT-netværket vil 
derfor medføre større nedetid i forretningen, som kan have betydelige omkostninger for 
Haderslev kommune. 
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 Dette peger på at der bør opgraderes i resurserne i netværk, i stedet for reducering. 
 
 
 

Forslag ØK - 58 
IT Drift, It og Digitalisering 
 
I handlekataloget bliver der rådighedstillægget beskrevet som et tillæg der udelukkende bliver udbetalt i 
forhold til IT i hjemmeplejen. i Voksenservice. 
Umiddelbart så er der andre funktioner som er kritiske, og som kan få store følger hvis der ikke ageres med 
det samme efter opkald. 
 
Vores nabokommuner og Åbenrå og Tønder har ligeledes en vagtordning.  
 
Vi kan nævne følgende ting som i øjeblikket er vigtigst. Opkald fra: 
 

- Sygehus Sønderjylland 
- TDC 
- Syd energi 
- Vagtcentralen 
- Brand og Redning 
- Netapp Storage system 
- Prisme 
- div. firmaer der opdaterer systemet uden for arbejdstid og skal have fat på os hvis de får 

problemer. 
 
Vi anbefaler at læse nedenstående links som ligner en situation vi var i for 4 år siden og hvor vi løste det 
pga. af vi blev kaldt op. 
 

http://www.computerworld.dk/art/113547/hilleroed-genindfoerer-it-vagt-efter-december-nedbrud 
 

For 4 år siden gik storagesystemt delvist ned. Det vil sige af 1/3 af diskhylderne var stået af og var en 
diskhylde mere stået af, havde systemet været nede i mindst 2 uger. 2 medarbejder i rådighedsvagt reder 
systemet i løbet af vagten. Ellers ville alle medarbejdere i Haderslev Kommune ikke kunne logge på 
systemet i op til 2 uger. 
I dag har kommunen NepApp fra Site 2, så det er hurtigere at reetablere, men fortsat kræves det hurtig 
handling fra rådighedsvagten. Siden vi fik Nepapp har der været 3 opkald til vagtnummeret. 
Haderslev Kommune bliver fremadrettet mere afhængige af eget SAN/storagersystem, selvom at 
Exchange flyttes i skyen. Da alt skal samtidig skal ligge på en lokal serverer. Exchange kan komprimere 
data, i vores eget system vil de fylde 50-80 % mere.  
 
 
Opkald fra voksenservice: 
 
Der er ikke mange opkald fra Voksenservice, men når der er nogen, så er det som regel når f.eks. en nøgle 
server ikke kører, så kan de ikke opdatere nøgler, og kan ikke låse sig ind ved de klienter de skal ud til, 
derfor kan det blive aktuelt at tilkalde en låsesmed.  
Hvis vores ADFS server er nede, hvilket også er sket et par gange, så kan man ikke logge på Nexus. Nexus 
ligger ude i byen, men for at de kan logge på er de afhængige af at vores ADFS server kører. 

http://www.computerworld.dk/art/113547/hilleroed-genindfoerer-it-vagt-efter-december-nedbrud
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Vagtordning er som en forsikring, som skal hindre at vi kommer ud i situationer hvor brugerne ikke kan 
bruge systemerne i ca. 1 uge, selv få timers nedbrud i morgentimerne vil være omkostelig for Haderslev 
Kommune. 
 
Rådighedsbeløbet gives for at IT medarbejdere står til rådighed, når og hvis situationen kommer, for det 
gør den jo iflg. statistikken på et tidspunkt.  
 
Vi har ekstern hjælp på til at beskytte vores data bedre på alle fronter.  
 
Vi har medarbejdere ansat med rådighedstillæg for at sikre at alt IT udstyr er funktionsdygtig døgnet rundt 
i årets 365 dage.  
 

 

 

Forslag ØK - 59 
Salg og Service, It og Digitalisering 
 
Nedsættelse af åbningstiden i den telefoniske IT-support 
 

- 225.000 kr.  
 
Forslaget vil generelt nedsætte serviceniveauet for kommunens ansatte ift. hurtig kontakt med IT-
supporten.  
 
Skal der spares en halv stilling i supporten, vil dette gå yderligere ud over supporten – specielt under 
sygdom, ferie og generel travlhedsperioder – hvor vi i forvejen er lavt bemandet (også sammenlignet med 
nabokommunernes support afdelinger). Det vil have en negativ effekt på den generelle support, både 
internt og ift. eksterne leverandører samt rent udkørselsmæssigt, hvor kommunens øvrige ansatte vil 
opleve en forringet service.  
 
Da medarbejderne i IT-supporten samtidig også har andre større projekter og løbende får flere og flere 
opgaver, kan det ikke undgås at supportsager kan tage længere tid at løse fremover, hvis ressourcerne 
bliver mindre. 
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Forslag ØK - 66 
Digitaliseringsteamet, It og Digitalisering 

 
 
Konsekvenser 
 
Konsekvenserne af at nedlægge 1 årsværk i Digitaliseringsteamet kan være: 
 

 Mindre fokus på datasikkerhed, hvilket i yderste konsekvens kan give bøder på 2-4 % af 
driftsbevillingen jf. dataforordningen 

 Risiko for at borgere og virksomheder har mindre tillid til den måde kommunen håndterer deres 
data på, som indenfor de næste 4 år skal være tilgængelige på borger.dk 

 At kommunen får svært ved at leve op til regeringens krav til digitalisering i kommunerne 
(reformsporet Digitalisering i verdensklasse), hvilket er reguleret i økonomiaftalen for 2019 

 Mindre grad af aktivt medborgerskab ved inddragelse af borgere og virksomheder i fx 
udarbejdelse af ny hjemmeside, borgerrettede digitale selvbetjeningsløsninger og mødet med 
borgere/virksomheder 

 Mindre effektivisering gennem arbejdsgangsanalyser og udnyttelse af digitale 
løsninger/systemer, som kommunernes it-fællesskab kræver 

 At kommunen vil have svært ved at følge med i den hastige udvikling af nye teknologier og 
digitale velfærdsløsninger -og muligvis gå glip af gevinsterne ved at udnytte dem 

Digitaliseringsteamet kan ikke løfte den øgede efterspørgsel efter selvbetjeningsløsninger, 
arbejdsgangsanalyse m.m. som følger, hvis handlekatalogets øvrige punkter bliver vedtaget. 

Faktiske forhold 
Digitaliseringsteamet består af 7 medarbejdere inkl. 1 teamleder og databeskyttelsesrådgiveren (lovkrav). 
 
Digitaliseringsteamet understøtter kommunens afdelinger på tværs af organisationen ved at være 
tovholder på en række projekter med en høj grad af kompleksitet, som er relateret til it og digitalisering og 
vedrører alle eller mange afdelinger på samme tid. Derudover er digitaliseringsteamet ansvarlig for drift og 
vedligehold af en række tværgående it-systemer. 
 
Nuværende projekter, som er lovbestemte: 

 Datasikkerhed 
o I dataforordningen er der strenge regler for, hvordan vi håndterer og opbevarer borgeres 

og virksomheders data. Det er vigtigt, at vi som kommune lever op til reglerne, så borgere 
og virksomheder kan være trygge ved, at vi håndterer deres data korrekt. Det kræver, at 
der konstant er fokus på, at medarbejdere bliver lært rigtig op, og at der bliver fulgt op på 
det daglige arbejde med data. Digitaliseringsteamet understøtter dette arbejde ved at 
undervise i at sende sikkert, arkivere korrekt, sparre med organisationen når der bliver 
indkøbt nye systemer m.m. 
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o Lever kommunen ikke op til reglerne, kan konsekvensen være bøder i størrelsesordenen 
2- 4 % af driftsbevillingen 

 Digital service i verdensklasse er ét af Sammenhængsreformens reformspor. Reformsporet er 
vedtaget i oktober 2018, og har affødt en Digitaliseringspagt som er indgået mellem regeringen, 
KL og danske regioner i marts 2019 og er reguleret i økonomiaftalen for 2019. 

o Regeringen ser tre væsentlige udfordringer/barrierer for, at vi kan fortsætte den digitale 
udvikling: 

 Borgernes tillid til de offentlige myndigheders håndtering af deres data må ikke 
sættes over styr (frem mod 2024 skal mange af de data, vi har på borgerne, 
gøres tilgængelige for den enkelte borger på borger.dk). 

 De digitale løsninger skal tage udgangspunkt i borgere og virksomheders behov 
og situation, og ikke bygges op efter den offentlige sektors organisering, som 
det er i mange tilfælde i dag 

 Den offentlige sektor er for lang tid om at tage nye teknologier og digitale 
velfærdsløsninger i brug 

o For at imødekomme de udfordringer regeringen peger på, er der brug for de rette 
kompetencer  

 KOMBIT-projekterne: KOMBIT er kommunernes it-fællesskab, som arbejder for at udvikle og 
skaffe billigere systemer til kommunerne. Det er et krav at kommunerne selv har digitale 
kompetencer og program-/projektledere, som kan sikre implementeringerne i de enkelte 
kommuner. KOMBIT arbejder for at skabe brugervenlige og effektive løsninger til gavn for 
kommunens medarbejder, borgere og virksomheder. 

Digitaliseringsteamet arbejder for at gøre borgere og virksomheder bedre i stand til at betjene sig selv og 
samarbejde med kommunen på en tryg måde. Derfor arbejder vi også med arbejdsgangsanalyse og 
servicedesign, som inddrager borgere og virksomheder og giver os et klarere billede af, hvordan 
samarbejdet med kommunen bliver oplevet hos dem. Handlekataloget lægger op til, at der bliver lukket 
ned for borgerbetjening flere steder. Det vil give øget efterspørgsel efter digitale løsninger. 
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Alternativt besparelsesforslag nr. 1: 

I forbindelse med de udmeldte forslag omkring besparelser til Budget 2020 kunne det være interessant, at 
kigge på Digitaliseringspuljen. 
 
Puljen indeholder hvert år ca. 1,5 mio. kr. 
 
Forbruget pr. 30.06.19 udgør 294.000 kr. 
 
Hvis man kigger på forbruget i 2018 så er puljen næsten brugt, der var dog et overskud på ca. 300.000 kr. 
 
Forslaget går derfor på følgende: 
 
Det kan overvejes at indlægge en besparelse i størrelsesorden kr. 500.000 årligt i digitaliseringspuljen, så 
den fremover udgør ca. 1,0 mio. kr. pr. år. Om der kan spares yderligere kan bero på en nærmere 
granskning af puljens formål. 
 
Medarbejdersiden er ikke bekendt med, om der i skrivende stund er ansøgninger til puljen.  
 
Fremadrettet forslås det, at Serviceområdet, som får besparelsen på et digitaliseringsprojekt, også tager 
udgiften på digitaliseringsprojektet. 

 

 

Alternativt besparelsesforslag nr. 2: 

IT og Digitalisering består i dag af 3 teams: 
 

- Digitalisering 
- IT Drift 
- Salg og Service 

 
 
Ændring: 
 

- Medarbejdere i IT Drift samt Salg og Service, samles i en enhed, og navngives ”IT”. 
- Arkitekter overføres til Digitalisering. 

 
 

 
 
Formål: 
 

- Bedre udnyttelse af personalets kompetencer og tidsressourcer ved central koordination af first- 
og second level opgaver. 
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- Bedre mulighed for implementering af fælles servicemål. 
 

- En bedre brugeroplevelse da IT nu optræder som en samlet enhed.  
o For brugeren er det uvedkommende om en opgave er first- eller second, men opgaverne 

får forskellig prioritet i en af de to IT teams, da koordineringen af opgaverne sker i det 
enkelte team. 
 

- Arkitekter tilgår Digitaliseringen og skal fungere som brobygger mellem maskinrummet og 
organisationen. 

o Arkitekter organiseres i Digitalisering for bedre at kunne opretholde et 
forretningsmæssigt fokus frem for et teknisk fokus. 

o Arkitekterne er garanter for, at løsningerne kan fungere i det aktuelle tekniske set up. 
 

 
Besparelse: 

- Årlig besparelse på xxx.xxx Kr. (teamleder løn). 
  
 
 
 


