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Forord af Naalakkersuisoq for Finanser 

Det grønlandske samfund står i dag overfor en fremtid med store udfordrin-
ger i forbindelse med udviklingen frem mod en selvbærende økonomi.  

Samfundet og borgerne har oplevet mange fremskridt de senere år -
levetiden er stigende, flere unge får en uddannelse, og mange er i beskæfti-
gelse. Men der er også mange og store udfordringer.  

Resten af verden oplever i disse år en rivende udvikling, mens Grønland 
endnu ikke i fuldt omfang er blevet en del af den globale, digitale udvikling. 
Grønland har endvidere nogle særlige problemstillinger i kraft af en stor 
geografi med en lille og spredt befolkning, som gør en fælles samfundsud-
vikling vanskelig. 

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) er et vigtigt redskab til at 
opnå vækst og velstand. Fundamentet for at forbinde Grønland internt og 
med omverdenen er der – nu handler det om at udnytte det til at nå målet. Vi 
skal omsætte de teknologiske muligheder til social og økonomisk udvikling. 

Borgerne skal opleve en effektiv, helhedsorienteret og sammenhængende 
offentlig sektor, der samarbejder på tværs af organisatoriske enheder. Der er 
igangsat et arbejde med at udnytte IKT til at skabe bedre borgerservice, li-
gesom den offentlige administration har gennemgået en forenkling, bl.a. 
gennem digitalisering. Strategien giver anvisninger dels på at videreføre det-
te arbejde og dels på helt nye tiltag, som vil styrke den offentlige admini-
stration til fordel for borgere og erhvervsliv. 

Øget brug af IKT i samfundet forudsætter, at befolkningen har de nødvendi-
ge kompetencer. IKT skal derfor prioriteres og integreres i undervisningen 
på alle niveauer i uddannelsessystemet. En sammenhængende brug af IKT i 
uddannelsessystemet skal bidrage til, at de unge får IKT-færdigheder og at 
IKT bliver et naturligt middel for alle unge til at kommunikere med resten af 
verden. 

Sundhedsvæsenet står i disse år med en række udfordringer som rekrutte-

ringsproblemer og flere livsstilssygdomme. IKT-strategien understøtter den 
påbegyndte reformering af sundhedsvæsenet og sigter mod en bedre udnyt-
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telse af de eksisterende ressourcer. Tiltagene vil også give et bedre data-
grundlag for politiske prioriteringer. 

Erhvervslivet skal skærpe konkurrenceevnen i forhold til resten af verden. 
IKT er en helt nødvendig forudsætning for dette. For den enkelte arbejdsta-
ger er det vigtigt at have de rette IKT kompetencer for at kunne bidrage til 
innovation og erhvervsudvikling.   

IKT-strategien indeholder 23 delstrategier indenfor ovenstående 5 indsats-
områder. Disse vil alle give mærkbare resultater – resultater, som kan være 
med til at føre os frem til en selvbærende økonomi - og videre. 

 

 

Maliina Abelsen 

Naalakkersuisoq for Finanser 
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1. Indledning 

Attavigissaarneq er Grønlands IKT-strategi for årene 2011-2015. Hovedmå-
let med IKT-strategien er at støtte samfundsudviklingen på en styret og 
sammenhængende måde, således at investeringerne indenfor IKT får størst 
mulig nyttevirkning. 

Strategien har også to andre vigtige målsætninger: at binde samfundet sam-
men på tværs af landet og at koble Grønland til omverdenen, således at vi 
bliver en del af den globale udvikling.  

Visionen for IKT-strategien er: 

Informations- og kommunikationsteknologi bidrager til at binde landet 

sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling, 

der skaber vækst og velfærd for alle. 

Nedenstående figur viser det samspil, der bør være mellem IKT-strategien 
og den ønskede samfundsudvikling. 

 
IKT skal understøtte samfundsudviklingen som to tandhjul, der passer 
sammen. Det er således afgørende, at IKT-strategien er i overensstemmelse 
med Grønlands politiske visioner. 
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Indsatsområder 

IKT-strategien er bygget op omkring følgende fem indsatsområder: 

• Tele- og internet, hvis udvikling og organisering vil være afgørende 
for nye IKT-mæssige muligheder 

• Borgerservice og offentlig administration, der effektivt skal kunne 
bidrage med den service, som borgere og erhvervsliv skal have i et 
moderne samfund, hvor grønlandsk er det officielle sprog 

• Uddannelse og kompetencer, som dels skal sikre bredden i 
uddannelsen, så alle får mulighed for at uddanne sig, og dels dybden, 
så befolkningen sikres de  IKT-spidskompetencer, som efterspørges 
på arbejdsmarkedet. 

• Sundhedssektoren, hvis udvikling skal sikre, at hele befolkningen 
får de samme muligheder for et sundt liv 

• Innovation og erhverv, som skal sikre, at erhvervslivet bliver 
konkurrencedygtigt og kan deltage i udviklingen af nye 
erhvervsområder, hvor landets ressourcer udnyttes, og der skabes 
nye produkter og ydelser, som har et globalt marked. 

 

Udarbejdelse af IKT strategien 

Arbejdet med IKT-strategien startede i november 2009 med at fastlægge 
IKT-strategiens fem indsatsområder. Fra starten var interessenter fra det of-
fentlige, erhvervslivet og en række interesseorganisationer involveret.  

Igennem 2010 har arbejdet været gennemført af fem teamledere for indsats-
områderne. IT-sekretariatet i Selvstyret har varetaget projektledelsen. 

Igennem forløbet har arbejdets fremdrift været styret og overvåget af en sty-
regruppe bestående af: 
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1. Martha Labansen, Direktør, Kanukoka 

2. Peter Hansen, Senior rådgiver, Formandens Departement  

3. Bent Sørensen, Projektchef, Formandens Departement 

4. Ole Peter Kristensen, Konsulent, Formandens Departement 

5. Asbjørn Andersen, IT-chef, Økonomi og Personalestyrelsen 

IKT-strategien har afsluttende været præsenteret og udsendt i offentlig hø-
ring blandt interessenter fra Selvstyret, kommunerne, offentlige virksomhe-
der, erhvervsliv, private organisationer og borgere. 

 

IKT-strategiens opbygning og målgruppe 

Dokumentationen består af to dele. Del 1 gennemgår IKT-strategien i ho-
vedtræk, mens del 2 indeholder en detaljeret gennemgang af hvert indsats-
område.  

Målgruppen for IKT-strategiens 1. del er det politiske system, Selvstyret og 
kommunerne, som i dialog med borgere og erhvervsliv skal planlægge og 
udføre de tiltag, som skal bidrage til samfundets udvikling. Del 2 er primært 
relevant for dem, som skal arbejde direkte med gennemførelsen af strategi-
ens tiltag samt disses samarbejdspartnere.  

Del 1 indeholder Ministerens forord og otte kapitler. Første kapitel er denne 
indledning. Andet kapitel gennemgår indsatsområdet internet og teleforhold. 
Tredje kapitel gennemgår tiltagene indenfor den offentlige service og admi-
nistration. Fjerde kapitel gennemgår indsatsområdet uddannelse og kompe-
tencer. Femte kapitel gennemgår sundhedsområdet. Sjette kapitel gennem-
går tiltagene indenfor innovation og erhverv.  

Efter gennemgangen af de 5 indsatsområder følger syvende kapitel, som er 
en plan for IKT-strategiens implementering. Det afsluttende og niende kapi-
tel indeholder en samlet oversigt over alle indsatsområders delstrategier og 
tiltag. 
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2. Internet og teleforhold 

Hurtigt og billigt internet er en betingelse for, at IKT kan komme til at spille 
en væsentlig rolle i samfundsudviklingen. Dagens priser på internet- og te-
leydelser udgør på samtlige indsatsområder en hindring for en mere effektiv 
udnyttelse af de muligheder, IKT giver. Det er derfor helt nødvendigt, at der 
snarest tages skridt til at løse dette problem. IKT-strategien har fire anbefa-
linger:  

For det første skal konkurrencen og nye internetudbyderes adgang til inter-
netmarkedet sikres gennem lovgivningen. Den nuværende lovgivning giver 
ikke adgang til den nødvendige konkurrence på området. Det forventes, at 
konkurrencen vil resultere i ny dynamik på telemarkedet. Konkurrence vil 
opstå og ledsages af nye teletjenester og andre priser. Forbrugere og er-
hvervsliv vil få mulighed at vælge mellem flere udbydere, og der vil kunne 
opnås bedre services for de samme penge.   

For det andet bør den overskydende internetkapacitet udnyttes bedst muligt, 
indtil den frie konkurrence får tag i markedet. Dette skal gøres ved at kun-
derne i byer, hvor der allerede er etableret kraftige internetforbindelser, til-
bydes større og hurtigere datatrafik til priser, der er sammenlignelige med 
andre lande.  

For det tredje skal hele befolkningen have adgang til internet- og telemulig-
heder af en sådan kvalitet, at alle har mulighed for at deltage i samfundsud-
viklingen. Derfor skal der være en forsyningspligt på telemarkedet, også de 
steder hvor der ikke er udsigt til, at det kan betale sig at drive televirksom-
hed. Et eventuelt underskud på grund af forsyningspligten skal dækkes soli-
darisk af teleoperatørerne. Herved bidrager alle teleoperatører på markedet 
til, at hele befolkningen har adgang til de nødvendige internet- og telefacili-
teter. 

For det fjerde skal det undersøges, hvorledes internet- og teleområdet bedst 
kan gavne samfundsudviklingen. Internettet er i dag af vital betydning på 
alle områder i samfundet, herunder muligheden for at indgå i den globale, 
digitale økonomi. Koncessionshaver på teleområdet påvirker derfor ved sine 
prioriteringer udviklingen i hele det grønlandske samfund. Koncessionsha-
ver bør derfor i fremtiden ikke udelukkende måles på økonomisk formåen, 
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men i lige så høj grad på evnen til at udvikle og drifte services på en måde, 
der gavner alle i samfundet bedst muligt. En indikator for koncessionshavers 
performance kunne eksempelvis være evnen til at levere services til borgere, 
det offentlige, erhvervsliv, uddannelse og sundhed, der udnytter den tilgæn-
gelige båndbredde bedst muligt. 

Endvidere foreslås det undersøgt, hvilke fordele det ville have, hvis den år-
lige udbyttebetaling fra koncessionshaver til Selvstyret øremærkes til for-
bedringer og styrkelse af IKT.  

Tiltagene inden for internet- og teleområdet ventes at give hele landets be-
folkning adgang til grundlæggende IKT-ydelser, mens indbyggere, instituti-
oner og erhvervsliv i vækstcentrene får IKT-muligheder på internationalt 
niveau. Dette vil fjerne væsentlige forhindringer for anvendelse af internet-
tet, hvilket vil sikre fremgang og økonomisk vækst. 

 

Prioritering  

Der er truffet beslutning om fri konkurrence indenfor telemarkedet, som er-
faringsmæssigt skaber udvikling og fornyelse i produkter og priser. Det nu-
værende regelgrundlag er utilstrækkeligt til at sikre nye internetudbyderes 
adgang til markedet. Ny lovgivning skal derfor sikre konkurrencen og nye 
internetudbyderes adgang til markedet. Indtil konkurrencen får tag, anbefa-
les det, at Naalakkersuisut træffer beslutning om, at der skal udbydes mar-
kant mere inkluderet trafik og øget hastighed de steder, hvor der er ledig 
kapacitet i infrastrukturen, hvilket eksempelvis er tilfældet i byerne, hvor 
søkablerne lander. 
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3. Offentlig service og administration 

Ensartede og sammenhængende systemer vil gøre det muligt at dele infor-
mation på tværs af institutioner. Det vil også gøre driften af systemerne me-
re rationel og effektiv. Endvidere er der mulighed for at udnytte IKT til at 
forbedre den offentlige service for borgerne. Der er imidlertid behov for at 
lovgivningens rammer justeres, så den åbner for en moderne administration. 
Konkret udstikkes seks anbefalinger indenfor den offentlige sektor. 

For det første er det nødvendigt, at der udvikles en fælles IT-arkitektur for 
den offentlige sektor. Den skal sikre, at systemerne udvikles ud fra en fælles 
ramme, således at de kan fungere sammen. Det vil muliggøre anvendelse af 
fælles offentlige registre og udveksling af data, således at borgere og virk-
somheder ikke behøver at opgive den samme information flere steder. En 
fælles IT-arkitektur kræver, at myndighederne fastlægger krav til leverandø-
rer for de standarder, der skal følges. Det vil give lokale leverandører værdi-
fuld viden om, hvilke systemer og produkter, de skal satse på. Dette vil også 
give dem mulighed for at udbygge kompetencer mere målrettet. 

For det andet skal der fokus på det grønlandske sprog. Der skal udarbejdes 
sprogstandarder og en fælles IT-orddatabase for grønlandske brugerfla-
der, som frit kan anvendes overalt i Selvstyret og kommunerne. Dette kan 
senere suppleres med et tolkesystem, som kan automatisere oversættelsesar-
bejdet yderligere. 

For det tredje skal borgerservicen styrkes og gøres mere ensartet og sam-
menhængende. I første fase fokuseres på at give sagsbehandleren de værktø-
jer, der skal til for at løse en given sag. Det er senere målet, at mange borge-
re betjener sig selv via selvbetjeningsløsninger. Dette vil kræve indførelse af 
en offentlig digital signatur som f.eks. Nem-ID. Det anbefales også, at Selv-
styrets nye internetstrategi implementeres med henblik på at forenkle borge-
res og virksomheders søgning og adgang til offentlige hjemmesider. 

For det fjerde står det offentlige overfor en række udfordringer indenfor de 
kommende år med at skulle modernisere og effektivisere sine økonomisty-
rings- og ledelsesinformationssystemer. Et nyt fælles offentligt økonomisty-
ringssystem vil bidrage med en bedre betjening af det politiske system og 
centrale beslutningstagere og forbedre ledelsesinformation med henblik på 
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at få en mere effektiv planlægning og ledelse. Endvidere vil det kunne opti-
mere mulighederne for dataudveksling mellem Selvstyret og kommunerne. 
Dette vil understøtte udviklingen af den digitale forvaltning og effektivisere 
den offentlige administration.  

For det femte anbefales det, at der indføres systemer til registrering af geo-
grafisk information. Det vurderes, at op mod 80% af offentlig administrati-
on indeholder geografiske data. Geografiske data kan eksempelvis være 
stedkoordinater knyttet til forvaltning og planlægning af byer og landområ-
der, herunder f.eks. beskyttelseszoner, naturressourcer og arealtildelinger. 
At have disse data registreret på en ensartet og tilgængelig måde på bag-
grundskort, så de kan anvendes på tværs af institutioner og IKT-systemer, 
vil fremme muligheden for selvbetjening og gøre en række manuelle ar-
bejdsgange overflødige. Alt i alt vil det medføre besparelser og bedre bor-
gerservice.  

For det sjette anbefales indførelse af mobile kontanter (mobile cash). Her-
med menes, at penge overføres ved hjælp af mobiltelefoner eller betalings-
kort, som kan ”indeholde” kontanter. Mobile kontanter er endnu et skridt 
mod et pengeløst samfund, som kan medføre store besparelser i forhold til 
de midler, der i dag bruges på håndtering af kontanter. 

For det syvende anbefales indførelse af en fælles offentlig standard for vi-
deokonferencer og udbredelse af video som kommunikationsmiddel mellem 
det offentlige og borgeren.  

 

Prioritering 

Forudsætningen for mange tiltag i IKT-strategien er en velfungerende sy-
stem- og informationsstruktur, især for det offentlige. Hvis ikke dette er på 
plads, vil mange andre tiltag ikke kunne realiseres. Derfor er det nødven-
digt, at der udvikles en fælles offentlig IT-arkitektur, og at den organiseres 
effektivt.  
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Endvidere anbefales det, at grønlandsk sprog og kultur integreres i IKT-
systemerne, da erfaringer fra mange lande viser, at national tilpasning er af-
gørende for brugernes accept og anvendelse af IT-systemer.  

Udvikling af et nyt fælles offentligt økonomisystem er en nødvendighed og 
vil bidrage med en bedre betjening af det politiske system og centrale be-
slutningstagere. Et nyt økonomisystem vil medføre øget effektivitet i plan-
lægning og ledelse, som har mange perspektiver i forhold til effektivisering, 
synlighed af økonomiske sammenhænge og prioritering af økonomiske til-
tag. 

Forbedringer af borgerservicen prioriteres højt. Udover at levere flere mu-
ligheder for borgernes selvbetjening vil det øge gennemsigtigheden i sam-
fundets forvaltning.  

Mobile kontanter bør sættes i værk hurtigst muligt, da man for en overskue-
lig investering vil kunne spare en del ressourcer, som i dag bruges på at sty-
re omløbet af kontanter.  

Endelig bør der fastlægges en standardiseret platform for videokonference. 
Med en standardisering vil eksempelvis sundheds- og uddannelsessektoren 
kunne spare en del omkostninger, da deres systemer vil kunne koordineres. 
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4. Uddannelse og kompetencer  

Undervisningskonferencen Sarfarissoq II, som blev afholdt i efteråret 2010, 
gav en række anbefalinger til, hvordan brug af IKT i undervisningen kan 
løftes fra det nuværende niveau med spredte initiativer båret af ildsjæle til 
en national, strategisk indsats, som bidrager aktivt til at udvikle samfundet. 
IKT-strategien sigter mod at implementere anbefalingerne fra Sarfarissoq II. 

For det første skal lærere i folkeskoler og gymnasiale uddannelser opkvali-
ficeres i IKT, således at de bliver i stand til at inddrage IKT som en naturlig 
del af undervisningen, herunder deltagelse i internationale skoleprojekter. 
Der skal gennemføres spydspidsprojekter i internet-baseret undervisning, og 
der skal etableres en undervisningsportal med relevant information og un-
dervisningsmateriale til fri afbenyttelse.  

Alt undervisningsmateriale bør i fremtiden også udvikles og stilles til rådig-
hed i elektronisk form. Det bør beskrives præcist, hvilke IKT tiltag, der skal 
realiseres på hver enkelt uddannelsesinstitution, og dette bør være indarbej-
det i de resultatkontrakter, der bliver indgået. 

For det andet skal der ske en styrkelse af IKT-uddannelser på videregående 
niveau. Der skal gennem et samarbejde mellem Handelsskolen, Ilisimatusar-
fik og udenlandske universiteter etableres IKT-uddannelser på datamatiker- 
og bachelorniveau. 

For det tredje skal det sikres, at bygdebefolkningen kan anvende den nye 
teknologi. Der skal etableres bygdeservicecentre, hvor befolkningen har ad-
gang til computere. Der skal også tilbydes undervisning og andre IKT-
tjenester. 

For det fjerde skal medarbejdere på arbejdspladser lære at anvende IKT i 
deres daglige arbejde. Også medarbejdere, som umiddelbart ikke har brug 
for IKT i deres arbejde, bør tilbydes mulighed for at tilegne sig grundlæg-
gende færdigheder, således at de bliver i stand til at anvende computere og 
internettet. Der skal gøres en indsats for at få virksomhederne til at se poten-
tialerne ved at udnytte IKT. 
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For det femte skal der iværksættes initiativer, som sikrer, at også folk uden-
for arbejdsmarkedet tilegner sig IKT-kompetencer. Dette kan blandt andet 
ske som aftenskoletilbud, gennem kurser for ledige og gennem internetbase-
ret undervisning. 

 

Prioritering 

Det er vitalt at styrke brugen af IKT og især elektronisk undervisningsmate-
riale i folkeskoler og på ungdomsuddannelserne for at sikre, at de unges 
kompetencer svarer til fremtidens krav. Derfor anbefales det også at priori-
tere efteruddannelse indenfor IKT højt for lærerne på disse uddannelser.  

Tiltagene indenfor de videregående uddannelser prioriteres for at sikre for-
øgelse af lokale IKT-medarbejdere i erhvervslivet, uddannelses- og sund-
hedssektoren, samt den offentlige sektor.  
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5. Sundhed 

Sundhedsvæsenet er midt i en vigtig forandringsproces. De væsentligste ud-
fordringer er rekrutteringsvanskeligheder, ændringer i befolkningens struk-
tur med længere levetid og en aldrende befolkning samt et ændret sygdoms-
billede med flere livsstilssygdomme. Udfordringerne presser sundhedsvæ-
senet med hensyn til økonomi og sundhedsydelsernes omfang og kvalitet.  

Der er igangsat en sundhedsreform, som indebærer en helt nødvendig mo-
dernisering af den nuværende 83 år gamle struktur. Sundhedsvæsenet skal 
tilpasses de nye sundhedsudfordringer og de teknologiske muligheder, som 
samfundet har investeret i. 

IKT-strategien anbefaler retningslinjerne for, hvorledes IKT kan bidrage til 
at skabe et bedre, mere lige og mere effektivt sundhedssystem, som kan 
højne både den fysiske og den psykiske sundhed blandt borgerne. 

Der anvises fire anbefalinger, som tilsammen vil bringe samfundet frem 
mod dette mål:  

For det første er telemedicin taget i brug i hele landet. Det sikrer borgerne 
adgang til sundhedsydelserne, selvom patient og sundhedspersonale ikke 
befinder sig det samme sted. Telemedicin skal videreudvikles med video-
konferenceudstyr, der muliggør direkte kommunikation mellem behandler 
og patient, selv over store afstande. 

For det andet skal der etableres én sammenhængende elektronisk patient-
journal (EPJ), der sikrer, at alle nødvendige patientdata bliver registreret og 
gjort tilgængelige overalt i sundhedsvæsenet gennem enkel adgang til sy-
stemet. 

For det tredje skal der indføres et informationssystem, som kan give ledel-
sen et velfunderet beslutningsgrundlag i form af omfattende og opdaterede 
økonomiske/administrative sundhedsdata. Disse data vil være lagret i såvel 
sundhedsvæsenets elektroniske patientjournal som i det fælles offentlige 
økonomisystem. Dataene kan også bruges som grundlag for effektiv styring 
af sundhedsvæsenet og i forbindelse med politisk prioritering. 
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For det fjerde skal forebyggelse, folkesundhed og egenomsorg fremmes i 
befolkningen via sundhedsportalen på internettet. Portalen bliver det natur-
lige valg for borgere og patienter, der søger oplysninger om sundhed og 
sygdom. Informationerne i sundhedsportalen skal være korrekte, interessan-
te, opdaterede og ikke mindst let tilgængelige på grønlandsk og dansk.  

 

Prioritering 

Tiltagene omkring telemedicin prioriteres meget højt. Især vil videreudvik-
lingen med videokonferenceudstyr forbedre både sundhedsvæsenets ydelser 
og ressourceudnyttelsen markant, da det muliggør direkte kommunikation 
mellem behandler og patient, selv over store afstande.  

Også implementeringen af én elektronisk patientjournal er prioriteret højt, 
da det er forudsætningen for mange andre tiltag indenfor sundhedssektoren. 
Desuden vigtigt, at sundhedssektoren kobles på det nye fælles offentlige 
økonomisystem, da det vil styrke ledelsesinformationen og på den måde 
modvirke overskridelse af budgetterne, forbedre styringen af sundheds-
væsenet og samtidigt give den nødvendige information til at foretage vel-
begrundede prioriteringer.  

Endelig er videreudviklingen af sundhedsvæsenets internet-portal en meget 
væsentlig indsats i forbindelse med forebyggelse, folkesundhed og egenom-
sorg, da den formidler aktuel og korrekt information på såvel grønlandsk 
som dansk til borgerne. 

 

 

 

 



Attavigissaarneq – Grønlands IKT-strategi 2011-2015 

17 

6. Innovation og erhverv 

IKT er en nødvendig forudsætning for, at Grønland bliver det globalt aner-
kendte arktiske kraftcenter indenfor bæredygtig erhvervsudvikling og den 
internationale indgang til Arktis.  

For det første omfatter initiativer indenfor virksomheders sociale ansvar 
(CSR), at virksomhederne påtager sig at sikre, at deres medarbejdere opnår 
de rette IKT-færdigheder.   

For det andet skal det sikres, at grønlandske virksomheder deltager i IKT-
projekter. Dette gøres ved at opfordre til etablering af partnerskaber mellem 
udenlandske og grønlandske virksomheder, når udenlandske virksomheder 
byder på offentlige IKT-projekter. Dette vil bevirke, at de grønlandske virk-
somheder får mere erfaring og øger deres viden, således at IKT-projekterne 
forankres i en lokal sammenhæng. 

For det tredje skal der etableres en erhvervsportal, som skal være grønland-
ske og udenlandske virksomheders indgang til det offentlige. Portalen skal 
give let adgang til relevant information og lovgivning, og tilbyde interaktive 
services såsom udfyldelse af ansøgningsblanketter og indrapportering til 
forskellige myndigheder. Et af de væsentlige fremadrettede tiltag, der skal 
sikre konkurrence og gennemsigtelighed, er udbud på portalen af offentlige 
opgaver. Portalen vil være til gavn både for lokale virksomheder og for in-
ternationale virksomheder, blandt andet indenfor de nye væksterhverv i rå-
stof- og mineralsektoren.  

 

Prioritering 

Deltagelse i CSR-kampagner prioriteres højt, da det vil give opmærksomhed 
indenfor erhvervslivet omkring vigtigheden af IKT. Man bør hurtigt tage 
skridt til etablering af partnerskaber mellem lokale virksomheder og uden-
landske aktører, da det vil styrke de lokale virksomheders kompetencer. Der 
er også et stort behov for en samlet erhvervsportal, da det i dag er tidskræ-
vende for virksomheder at tilegne sig den nødvendige viden, og fordi en så-
dan portal kan effektivisere kontakten med offentlige myndigheder og gen-
nemførelse af offentlige udbudsforretninger. 
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7. Implementering af IKT-strategien 

Den overordnede koordinering af IKT-strategiens implementering (bortset 
fra det fælles offentlige økonomisystem, der håndteres særskilt) foreslås va-
retaget af en portefølgegruppe under den fællesoffentlige IT styregruppe. 
Portefølgegruppen kan bestå af udpegede deltagere fra Selvstyret, kommu-
nerne og erhvervslivet. 

Der defineres et projekt og oprettes projektorganisation for hvert indsatsom-
råde.  

Hvert af de fem projekter består af et antal delprojekter, der skal levere tilta-
gene beskrevet her i strategien.  

Projektkontoret i Selvstyret er tilforordnet og ansvarlig for kvalitetssikring, 
porteføljeplanlægning og opfølgning på fremdrift i porteføljen.  

Implementeringen foreslås igangsat ved udpegning af en projektleder for 
hvert indsatsområde, som vil få ansvar for udarbejdelse af projektinitierings-
dokumenter. Én af projektlederne leder koordineringen mellem projekterne.  

Arbejdet med IT-arkitektur og standardisering igangsættes i IT-
sekretariatets regi og planlægges afsluttet ved udgangen af 2011. 

Tre måneder efter, at projektlederne er udpeget, etableres porteføljegruppen, 
som behandler initieringsdokumenterne og igangsætter arbejdet med sam-
ordning til porteføljestyring. 

Den overordnede plan for opstartsforløbet er vist i figuren nedenfor. 

Med start i 2012 igangsættes den fulde implementering af IKT strategien. 
Implementeringen forventes afsluttet med udgangen af 2015. 

Vurdering af finansieringsbehov er sammen med tiltagenes kalendermæssi-
ge udstrækning samlet i oversigten i næste afsnit.  
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Overordnet plan for opstart af implementering af IKT strategien 

Finansiering 

Behov for nye midler til finansiering af implementeringen af IKT strategien 
er opsummeret i nedenstående tabel (Type C). 

Overslag i Mio kr I alt 2012 2013 2014 2015 

Internet og teleområdet 0 0 0 0 0 

Offentlig service og administrati-
on (inkl nyt økonomisystem) 

75,7 24,7 31,0 18,3 1,7 

Uddannelse og kompetencer 6 6 0 0 0 

Sundhed 35 10 11,5 13,5 0 

Innovation og erhverv 0,5 0,5 0 0 0 

Nye finansieringsbehov (Type C) 117,2 41,2 42,5 31,8 1,7 

 

Det samlede behov for finansiering af IKT strategien er opgjort i nedenstå-
ende tabel. 

Type Beskrivelse Mio Kr 

A Omkostningsneutral (dækket gennem eksisterende bevilling) 63,8 

B Omprioritering af midler indenfor områderne 31,0 

C Kræver ekstra financiering 117,2 

 I alt 212,0 
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8. Oversigt over IKT strategiens tiltag 

Oversigten er udarbejdet på baggrund af IKT strategiarbejdet. Sammen med 
del 2 af IKT strategien vil den danne udgangspunkt for det projektinitie-
ringsarbejde, der skal igangsættes efter den politiske behandling. 

Oversigten viser delstrategier og tiltag inden for de fem indsatsområder.  

I oversigtens anden kolonne er der med en stjerne angivet de tiltag, som 
IKT-strategiens projekthold har vurderet særligt vigtige at igangsætte tidligt. 
Alle delstrategier, som er medtaget i IKT-strategien, vil medføre økonomi-
ske og/eller kvalitetsmæssige forbedringer. For stjernemarkerede tiltag vil 
potentialet være særligt markant, eller også er der er tale ”lavthængende 
frugter”, hvor der for en begrænset investering kan opnås et mærkbart resul-
tat. 

Derefter giver de næste to kolonner et overblik over tiltagenes potentialer og 
kompleksitet. Ikke overraskende er der primært medtaget tiltag med middel 
eller stort potentiale.  

For alle tiltag er vurderet det samlede finansieringsbehov. For det første an-
gives det samlede budget for investering i perioden 2012-2015.  

For det andet angives det, hvorledes tiltaget foreslås finansieret: 

A) Tiltaget er omkostningsneutralt (uden omkostninger eller allerede 
dækket gennem eksisterende bevilling)  

B) Tiltaget kræver omprioritering af midler indenfor forvaltningsområ-
det  

C) Tiltaget kræver ekstra finansiering gennem finansloven 

Driftsomkostninger eller besparelser er ikke medtaget. I alle tilfælde, hvor 
der vil være driftsomkostninger, forventes de at indgå i forvaltningsområ-
dernes budgetter. I forbindelse med initiering af arbejdet skal der udarbejdes 
business cases, som fastlægger de besparelser og kvalitetsforbedringer, der 
skal opnås. 
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Endelig er der angivet, hvem der forventes at blive projektejere for de enkel-
te tiltag.  

Planlægningen er vist i oversigtens sidste fire kolonner. Det skal bemærkes, 
at planen viser det tidligst mulige tidspunkt, det vil være hensigtsmæssigt at 
gennemføre projekterne. Det er således muligt og nødvendigt at implemen-
tere nogle tiltag senere, for eksempel med henblik på at udjævne investerin-
gerne over alle fire år. 

 

Benyttede betegnelser i oversigter 

For- 

kortelse 

Beskrivelse 

 

” * ” 

Betegner en højt prioriteret aktivitet, som enten er en forudsætning 
for andre, kritiske aktiviteter, eller som giver høj værdi i forhold til 
kompleksitet. 

"GUL" Indikerer beslutninger, forberedelse og udvikling 

"GRØN" 
Indikerer en driftsfase  – eller afvikling af en tidsbegrænset aktivi-
tet 

IAN Departement for Arbejdsmarked og erhverv 

KIIN Department for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 

PN Departement for Sundhed 

AN Departement for Finanser 

IAAN Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik 

ASA Økonomi og Personalestyrelsen 
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