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Dette notat beskriver behovet for en styrket indsats inden for digitalisering, som i højere og højere grad 
er på den nationale dagsorden, professionalisering af den daglige drift, hvor lovgivningerne bliver mere 
og mere komplekse, og hvor antallet af aktindsigter, høringer mv. stiger kraftigt, og inden for kommuni-
kation, hvor et styrket image er med til at understøtte byrådets vision om at være det bedste sted at leve 
og bo i hovedstadsområdet. 
 
Digitalisering 
Digitaliseringsområdet udvikler sig hastigt i hele Danmark, hvilket i høj grad også påvirker Solrød Kom-
mune. Således indføres der jævnligt nye systemer både i administrationen og over for borgerne (selvbe-
tjeningsløsninger), og der opstår jævnligt nye snitflader mellem forskellige systemer. Samtidig skal 
kommunerne fortsat levere til moderniserings- og effektiviseringsprogrammet (jf. aftale om kommuner-
nes økonomi 2018), og digitalisering er en afgørende forudsætning for at kunne levere den ønskede ef-
fektivisering og modernisering. 
 
Dette gør, at it-opgaverne i kommunerne hele tiden bliver større og mere komplekse. Hertil kommer 
stadigt voksende krav om mobilitet, brug af trådløse devices og øgede udfordringer inden for datasik-
kerhed, hvor kommunerne hele tiden skal øge deres sikkerhed både i forhold til sikring af borgernes 
personlige oplysninger og beskyttelse mod hackerangreb udefra. 
 
Der blev i forbindelse med budget 2017 bevilget et halvt årsværk til en it-konsulentstilling, hvor den an-
den halvdel blev finansieret af it-områdets konsulentpulje, hvor der blev hjemtaget en række opgaver, 
som indtil da var blevet løst af eksterne konsulenter. Denne opnormering var den første opnormering på 
området i 14 år. Årsværket går især til at kompensere for stigningen i antallet af trådløse netværk, en 
femdobling af antallet af servere, vedligehold af et stigende antal it-platforme, den tekniske implemente-
ring af det landsdækkende monopolbrud mm. Desuden blev der tilført en stilling til Team IT i 2017, da 
Team IT overtog driften af it på ældre- og omsorgsområdet. Denne opgave blev tidligere varetaget af 
Visitation og Koordination. 
 

1. Fra administrativt it til total-it samt it-support generelt 
Den nuværende organisering af løsningen af it-opgaverne i Solrød Kommune er fra før årtusindskiftet, 
og der har således indtil nu hovedsagelig været fokus på løsning af it-opgaver for de administrative af-
delinger og i langt mindre grad for de decentrale institutioner, som selv må løse opgaverne uden til-
strækkelige kompetencer. Dette skyldes, at andelen af it-løsninger i institutionerne dengang var mini-
mal, hvilket dog har ændret sig markant.  
 
Det har indtil nu i princippet været disse decentrale institutioners egen opgave at løse alle it-opgaver, 
herunder understøtte egne it-systemer, internet, pc’er, telefoner, iPads, printere mv., men i takt med, at 
kompleksiteten af brugen af it er steget, er det blevet stadigt vanskeligere for institutionerne at løse op-
gaverne. Det foreslås derfor, at opgaverne i institutionernes fremadrettet løses i Team IT, som således 
går fra at være administrativt it til total-it i Solrød Kommune. 
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Hertil kommer, at Team IT har overtaget driften af netværkene på kommunens skoler. Dette er sket for 
at sikre et stabilt og hurtigt netværk til alle kommunens lærere og elever. 
 
Der er allerede kommet følgende opgaver til Team IT siden dengang: 

• Skolerne: F.eks. sammenlægning samt drift af administrativt netværk, gæstenetværk, lærernet-
værk og elvenetværk på skolerne, implementering af forbindelser til varmestyring, dørlåsesy-
stem mm., der løbende udbygges og skal vedligeholdes 

• Vuggestuer og børnehaver: F.eks. ”Komme-gå” system inkl. værktøj til øget dialog med foræl-
drene, etablering af forbindelse til netværk, vedligehold og udbygning af trådløst netværk. Fire-
dobling af institutionsmedarbejdere med adgang til kommunens systemer 

• 10. klasse: F.eks. assistance i forbindelse med behov for ekstra trådløst netværk i eksamenspe-
rioder, fejlfinding og opretning af fejl og udfald på netværk 

• Christians Have: F.eks. infoskærme, adgangssystem, trådet og trådløst netværk i huset, om-
lægning af nødkaldssystem, vedligeholdelse af internt trådløst telefoni (DECT-telefoner). 

• Solrød Idrætscenter: F.eks. live-streaming fra mesterskaber samt sikring af kapacitet til SICs 
brugere og medarbejderes internet- og administrativ adgange 

• Biblioteket: F.eks. støtte til vedligeholdelse af borger-pc’er, drift og vedligehold af gæstenetværk 
(trådløst), deltagelse i forskellige projekter (fx info- og mødeskærme), omlægning af biblioteks-
system og netforbindelse  

• Genoptræningen: F.eks.fleksible arbejdspladser (alle skal kunne arbejde med sin pc ved et vil-
kårligt skrivebord), trådløs netværksdækning. 

• Aktivitets- og Frivilligcenteret: Etablering og vedligeholdelse af trådløst netværk, etablering af 
projektorer, etablering og drift af printløsning til de frivillige organisationer. 

• Flygtningeboligerne: Håndtering af internet- og TV-forbindelser. 
• Lokalarkivet: F.eks. etablering og drift af netforbindelse. Lokalhistorisk arkiv ønsker at have mu-

lighed for at kunne søge yderligere hjælp til deres IT, fx indkøb og opsætning af pc’ er, printere, 
eksternt (IT-)udstyr mm. 

• Kantinen på rådhuset: F.eks. assistance omkring kantinebetalingsløsning, hjælp til vedligehol-
delse af ”ugens menu” på Sol-nettet mv. 

• Selvbetjeningsløsninger til borgerne 
• Varmestyring i kommunens bygninger 
• Adgangssystemer til kommunens bygninger 
• Rådgivning samt projektdeltagelse i forbindelse med om- og nybygninger af kommunale ejen-

domme 
• Borgerservice: F.eks. pas- og kørekortproduktion, digital modtagelse af borgere, betalingsau-

tomat, borgerpc´er 
• Digitalisering af valglister ved valg og folkeafstemninger 
• Rådgivning og etablering af projektorer i mødelokaler og kontorer på rådhus, AFC, Christians 

Have m.fl. samt vedligeholdelse af disse. 
 
Der er desuden de seneste år sket en stigning i antallet af it-brugere i organisationen. Dette skyldes bå-
de en stigning i antallet af ansatte og en stigning i antallet af de ansættelsestyper (f.eks. hjemmehjælpe-
re, sygehjælpere, pædagoger mv.), som skal anvende it i deres arbejde. 
 
Denne stigning i antallet af brugere medfører naturligvis også en stigning i behovet for it-support. Sam-
tidig er antallet af pc’er, devices og forskellige typer devices (f.eks. telefoner, bærbare pc’er, iPads mv.) 
steget og vil stige yderligere i de kommende år. 
 
Der har, siden IT-afdelingen blev dannet d. 1. april 1997 (altså de seneste 20 år), været ansat to med-
arbejdere til at udøve support af brugerne. I 2016 blev disse to medarbejdere suppleret med oprettelsen 
af en elevplads i it-supporten. 
 
Der er sket en stigning i følgende supportopgaver: 

• Flere it-brugere generelt 
• Flere it-brugere uden generelle it-kompetencer 
• Flere anvendte pc’er og flere forskellige typer/modeller af disse 
• Flere mobiltelefoner og tablets og flere forskellige typer/modeller af disse 
• Flere komplekse systemer 
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• Større behov for ordrestyring 
• Større behov for abonnementsbestilling og –styring 
• Større behov for lagerstyring 
• Større behov for og mere centralt indkøb for at sikre compliance på indkøb via SKI-aftaler  
• Større behov for ”fleksible arbejdspladser” 
• Support af nu 85 printere 
• Indkøb af fx mobiltelefoner, iPads/tablets og andet IT-relateret udstyr. En opgave der er eskale-

ret voldsomt de seneste 4 år, men en opgave der er vigtig at holde central for at sikre complian-
ce på SKI-aftaleindkøb, samt for at sikre en optimal support af produktportefølgen, ved at holde 
udstyret så ens som muligt. 

 
Den store stigning i antallet af it-brugere, systemer mv. giver en stor stigning i antallet af henvendelser 
til kommunens it-support. Det vurderes, at der er behov for 1 årsværk til at understøtte arbejdet i institu-
tionerne og med it-support generelt. 
 

2. It- sikkerhed 
De seneste år er både udfordringerne med og kravene til it-sikkerhed steget betragteligt. Kommunerne 
oplever stadigt flere forsøg på sikkerhedsbrud udefra, og samtidig stiller den kommende EU-
persondataforordning betydeligt større krav til kommunernes datasikkerhedsniveau end nogen sinde 
før. Disse udfordringer øges ligeledes med stigningen i antallet af trådløse netværk og trådløse devices. 
 
Team IT har lavet en række foranstaltninger i forbindelse med den nye persondataforordning i 2018, 
men der er stadig lang vej endnu.  
 
Sikkerhedsudfordringerne forefindes især inden for følgende områder: 

• En stigning i antallet af sikkerhedsbrud udefra 
• Virus og anti-virus 
• Back up af servere 
• Krav om beredskabstests 
• Krav om øget kontrol, f.eks. af tildelte rettidigheder til samtlige brugere to gange om året 
• Krav om øget logning og kontrol af disse. 
• Generelt flere brugere i organisationen (flere brugeroprettelser, -ændringer og -nedlæggelser) 

 
Fra 2018 og frem vil det være et krav, at alle kommuner har ansat en eller flere DPO’er (Data Protection 
Officers). En sådan DPO skal sikre, at kommunerne overholder alle sikkerhedskrav. Solrød Kommune 
er en del af Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (sammen med Høje-Taastrup, Ishøj, Val-
lensbæk, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Hvidovre og Dragør kommuner), som planlægger ansættelse 
af en eller flere fælles DPO’er. Planen er, at denne eller disse fælles DPO’er skal have en kontakt til en 
sikkerhedsperson i hver af kommunerne. En DPO må ikke være ”operationel”, så der vil være behov for 
at dedikere en person i Solrød Kommune til at udføre og følge op på den operationelle del af sikker-
hedsarbejdet i Solrød kommune. 
 
Det vurderes, at der er behov for 1 årsværk til løsning af it-sikkerhedsopgaver og til at forankre sikker-
hedsindsatsen fra Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening i Solrød Kommune. 
 
Professionalisering (styrkelse af forvaltningspraksis) 
For at sikre en professionel opgaveløsning af høj kvalitet over for både borgere, politikere, direktion og 
den øvrige organisation er der opstået et øget behov for juridisk assistance til organisationen. Det drejer 
sig især om følgende områder: 
 

1. Opkvalificering af arbejdet med styrelsesloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven mv. 
Lovgivningerne bliver mere og mere komplekse, og derudover vil den nye persondataforordning 
i 2018 have stor indflydelse på arbejdet i kommunerne. I dag er opgaverne omkring f.eks. for-
valtningsloven, offentlighedsloven og persondataloven placeret i de enkelte afdelinger og insti-
tutioner, og det kan således undertiden være en udfordring at holde trit med lovændringer og 
have fælles fortolkninger af lovgivningen. 
 

2. Besvarelser af borgerhenvendelser  
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Alle borgere har ret til at spørge til eller klage over behandlingen af deres sager, og denne ret 
benytter en række borgere sig af, hvilket samtidig er en sikring af borgernes retssikkerhed. Det 
er vigtigt, at borgerne får fyldestgørende besvarelser af høj kvalitet, og det er således nødven-
digt med en koordinering og kvalitetssikring af besvarelserne samt en yderligere kompetence-
udvikling af organisationen inden for området.  
 

3. Besvarelser af aktindsigter 
Landets kommuner oplever generelt en stigning i antallet af aktindsigtsanmodninger, efter at of-
fentlighedsloven blev ændret. Et svar på en aktindsigt er en myndighedsafgørelse, og der skal 
således træffes afgørelse, sikres klagevejledning mv., lige som aktindsigterne naturligvis skal 
besvares, hvilket ofte er en omfattende opgave.  
 

4. Vurdering af handlerum i forbindelse med kommunalfuldmagten 
Vi har brug for at professionalisere vores vurderinger i forbindelse med kommunalfuldmagten. 
Dette er bl.a. relevant i forhold til at understøtte vores fortsatte fokus på mulighederne for sam-
arbejder og partnerskaber med eksterne parter. For at kunne udvikle projekter og ideer, hvor 
kommunen samarbejder med eksterne parter (f.eks. virksomheder, foreninger og fonde), er det 
en forudsætning, at vi har viden om og kan vurdere det handlerum, som kommunalfuldmagten 
giver os. 
 

5. Understøttelse af den øvrige organisation i juridiske spørgsmål 
Der opstår løbende en række vanskelige sager, klagesager mv. Da lovgivningerne bliver mere 
og mere komplekse, er der et øget behov i organisationen for juridisk assistance til de vanskeli-
ge sager. Derudover opstår der løbende en lang række spørgsmål af juridisk karakter, så som 
regler for køb og salg af brugt inventar og brugt legetøj, reklamer på tøj, rettidigheder og brug af 
billeder, henvendelser fra Hjemmeværnet, regler omkring julehjælp mv.  
 

6. Sikring af korrekt afholdelse af kommunal- og regionsrådsvalg, folketingsvalg, europaparla-
mentsvalg og folkeafstemninger 
Valgopgaven er i mange år blevet løst af en meget erfaren medarbejder i Ledelsessekretariatet, 
som nu er gået på pension. Der viser sig et tydeligt billede af, at det i langt de fleste af landets 
kommuner er en jurist, der sammen med ledelsen står i spidsen for afholdelse af valg og folke-
afstemninger.  
 

7. Den nye persondataforordning 
I 2018 træder den nye persondataforordning i kraft, som skal sikre en meget mere sikker brug 
af borgernes data, herunder borgernes ret til ”at blive glemt”. Dette vil kræve, at hele organisati-
onen skal arbejde med it-og datasikkerhed på nye måder, og dette arbejde vil med fordel kunne 
understøttes af en jurist. 
 

 
Det vurderes, at der er behov for 1 årsværk til en jurist til at understøtte ovennævnte professionalise-
ring. 
 
Kommunikation 
Byrådet vedtog i starten af 2016 en imagestrategi, som skal understøtte Byrådets vision om at være det 
bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet. Som en del af imagestrategien har administrationen ar-
bejdet målrettet med at styrke kommunens image i både pressen og på de sociale medier, hvilket har 
øget kommunens synlighed i medierne og blandt borgere inden og uden for kommunen betragteligt. I 
det hele taget medvirker en stærk profil både i pressen og digitalt til at sende et billede af Solrød Kom-
mune som en dynamisk og velfungerende kommune, som er til stede der, hvor borgerne er, og som be-
stræber sig på at følge med tidens krav og forventninger. 
 
Således var der i 2016 ca. 3500 presseomtaler af Solrød Kommune, hvoraf stort set alle var positive 
over for kommunen, og Solrød Kommune har pt. ca. 2700 følgere på Facebook, hvillket svarer til over 
10 pct. af borgerne i kommunen.  
 
Der er i Solrød Kommune i dag en normering på en enkelt kommunikationskonsulent til at løse den sto-
re opgave med pressemeddelelser, Nyt fra Byrådet mv. og på de sociale medier. Hertil kommer, at der i 
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2017 er en midlertidigt ansat kommunikationskonsulent til at understøtte arbejdet, da det ikke er muligt 
at opretholde det nuværende niveau med et enkelt årsværk. 
 

1. Presse 
Som nævnt var der i 2016 ca. 3500 presseomtaler, hvoraf stort set alle var positive over for kommunen. 
Presseomtalen skyldes især kommunikationskonsulenternes produktion af pressemeddelelser, som 
stort set alle viderebringes i pressen.  
 
Med et ekstra årsværk vil det være muligt at opretholde dette niveau og samtidig give pressen en hurtig 
og smidig betjening, som giver pressen yderligere incitament til at nævne Solrød Kommune og holde 
den positive indstilling over for kommunen.  
 
Det vil ligeledes være muligt at reagere hurtigt ved kritiske historier i pressen, fx i debatindlæg, for på 
denne måde at forklare baggrunden og rimeligheden for kommunens ageren. 
 

2. Sociale medier 
De sociale medier giver en unik mulighed for at tale direkte og uredigeret til borgerne, gå i dialog med 
dem og lytte med på, hvad der optager dem, og hvad de taler om. Det er af stor værdi at vide, hvad der 
optager borgerne, og de sociale medier giver mulighed for at fange ting, som man måske ellers ikke 
ville have hørt eller set. 
 
Med en opnormering vil der være bedre muligheder for at sikre, at alle gode historier kommer ud på de 
sociale medier. Der tænkes her ikke kun på Facebook, men også på Twitter, hvor der ligger et uudnyttet 
potentiale. 
 
Desuden kommer borgerne undertiden med negative udsagn om kommunen på Facebook, og med en 
opnormering vil der i højere grad være mulighed for at reagere hurtigt på disse og derudover indbyde til 
meningsudvekslinger om emner, som kommunen lægger op til. 
 
På Facebook er administrationen i 2017 begyndt at bruge video i højere grad. Disse videoer kommer 
bredt ud (til mellem 10.000 og 15.000 Facebook-brugere pr. video), hvilket øger antallet af følgere af 
kommunen på de sociale medier. Videoer er en virkningsfuld formidlingsform, som interesserer mange, 
men det er også en formidlingsform, som er tidskrævende. Antallet af følgere af kommunen er steget 
markant, efter at kommunikationskonsulenterne er begyndt at anvende videoer som formidlingsmiddel. 
 
På LinkedIn vil det med en opnormering være muligt at gøre kommunen mere synlig, herunder lægge 
samtlige jobopslag op. Dette er højest interessant i et rekrutteringsperspektiv, hvor der er ”kamp” om de 
dygtigste medarbejdere. Der er således et pt. uudnyttet potentiale på LinkedIn. 
 
Det vurderes, at der er behov for 1 årsværk til at dække dette behov. 
 


