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OS2-bestyrelsens beretning – Generalforsamling 13/5-2020

Indledning
Vi ser tilbage på et år, hvor OS2-fællesskabet endnu engang har haft megen aktivitet og en stor
fremgang.
I løbet af året har bestyrelsen afholdt 8 bestyrelsesmøder og et 2 dages bestyrelsesseminar med gæster
fra b.la. IBM, KMD og Statens IT.
Som besluttet på seneste generalforsamling har der i det sidste år været særligt fokus på
produktmodning og en solid governancemodel, flere aktive leverandører og samarbejdet med andre
aktører. Vi har videreført et fokus på fagområderne og kendskabet til OS2s værdiudbud. I løbet af året
har vi også haft et særligt fokus på niveau 3 produkter som OS2kitos og OS2mo samt niveau 3 projektet
OS2iot.
Alt sammen fokusområder som har resulteret i en lang række, for fællesskabet, værdifulde resultater og
tiltag. I det følgende beskrives årets tiltag og resultater. God læselyst.

Status på OS2-fællesskabet
I 2019 er to kommuner, en region og
et it-driftsfællesskabet for fire
kommuner blevet medlem af OS2fællesskabet. Ved udgangen af 2019 er
vi 69 medlemmer i foreningen: 65
kommuner samt KTC, SKI, ITforsyningen og Region Midtjylland.
Siden foreningen i 2012 blev stiftet af
5 kommuner, har der været en støt
positiv udvikling på tilslutningen til
OS2-fællesskabet. Det er meget
Figur 1- Udvikling i antal medlemmer
positivt med den store opbakning som
er med til at sikre de gode resultater
og et solidt fundament for samarbejdet.
I samme ombæring har vi også set en
stigning i antallet af
leverandørpartnere; fra 55 i 2018 til
62 i slutningen af 2019. Vi ser også
flere og flere aktive
leverandørpartnere hvilket vi er meget
taknemmelig for. Leverandørerne
udgør en vigtig del af økosystemet.
Samtidigt har det også været et
fokusområde at få endnu flere aktive
leverandører i OS2-fællesskabet.
Figur 2 - Udvikling i antal leverandørpartnere
Den samme positive udvikling kan
siges om antallet af open source
produkter, organiseret i OS2. Vi har i dag 22 driftsklare open source produkter i porteføljen med flere
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på vej. Den positive udvikling i antallet af produkter vidner i høj grad om den store velvilje til i fællesskab
at udvikle og dele de gode løsninger.
Vi er lykkedes rigtig godt med at opnå større kendskab og vores fokus på at sænke barrierer begynder at
bære frugt. Flere og flere medlemskommuner byder aktivt ind i samarbejdet om OS2-produkterne og
de mange arbejdsgrupper. Der er også udfordringer, derfor har vi selvfølgelig fokus på at blive bedre og
bedre hele tiden.

En styrket portefølje
OS2-fællesskabets portefølje af
Open Source-produkter er fortsat i
udvikling, og i løbet af 2019 er
yderligere 2 projekter, 4 produkter
og en ny selvstændig funktion
kommet til.

OS2flytjord.dk
Løsningen er skabt som et af få
alternativer til de dengang
eksisterende produkter til brug i
jordflytningsprocesser. OS2flytjord er en applikation, som kan tilgås via desktop eller som mobilapp. Her
indberettes ønskede jordflytninger og sendes til godkendelse hos kommunale medarbejdere.
Informationen fra OS2flytjord følger jordpartier fra flytteansøgning til genanvendelse eller deponi.
Løsningen er oprindeligt udviklet på initiativ af Aarhus Kommune og vandt digitaliseringsprisen i 2015.
OS2flytjord er solidt organiseret med tilslutningsaftale og fælles udvikling og drift. Pt. er der 10 tilsluttede
kommuner.

OS2sync
OS2sync er en integrationskomponent til KOMBITs Støttesystem Organisation. OS2sync gør det muligt
for kommunerne at integrere et eller flere lokale systemer med støttesystemet Organisation. Formålet
med løsningen er at give kommunerne mulighed for nemt at registrere og vedligeholde data i
organisationen baseret på eksisterende lokale data, så data ikke skal indlæses manuelt.

OS2bos
OS2bos står for bevilling og styring og udviklet på initiativ af Ballerup Kommune til brug i Børn- og
Ungeområdet. Socialrådgiverne får med løsningen OS2bos en integreret digital understøttelse af
arbejdsgange. Socialrådgivernes bevillinger og forventninger gives øjeblikkeligt videre til kommunens
administration, som forestår de konkrete betalinger, samt til ledelsen som løbende kan følge den
økonomiske udvikling på Børn- og Ungeområdet. Med OS2bos er processerne integreret i nye og enkle
digitale arbejdsgange, der sammenkæder foranstaltninger, indstillinger, bevilling, godkendelse, opfølgning,
udbetaling, fakturering, økonomistyring og budgettering.

OS2nykode
Med OS2nykode er det muligt at skifte til et nyt kodeord. Løsningen er en afledt funktionalitet udviklet i
OS2faktor og derfor organiseret herunder. Med OS2nykode er det muligt for brugerne at skifte eget
kodeord uden at være på en kommunal PC. Funktionen udstiller en webside, der kan tilgås af brugerne,
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hvor de kan identificere sig med en række forskellige løsninger, herunder NemID, Uni-Login, samt
egentligt AD-baseret login, hvorefter de får mulighed for at skifte deres kodeord.

OS2iot
OS2iot projektet som drives i samarbejde med Region Hovedstaden og Erhvervsstyrelsen skal udvikle
en Open Source IoT platform, der kan modtage og viderestille data fra sensorer, uanset hvilken
transmissionsteknologi der anvendes. OS2iot skaber dermed muligheden for at kommunerne (og andre)
kan benytte en teknologi uafhængig infrastruktur til håndteringen af deres IoT enheder.
Projektet faldt i 2019 endelig på plads med projektledelse, organisering og finansiering. OS2iot vil være
et af de primære projekter i 2020 og frem.

Lidt statistik
Ud af Danmarks 98 kommuner bruger 92 mindst et OS2-produkt. Ud af Danmarks 5 regioner bruger 4
et OS2-produkt (OS2autoproces), mens en 5. region er medlem af OS2-fællesskabet.
OS2 har 22 produkter, hvoraf en et er en selvstændig funktion (OS2nykode til OS2faktor) og 5
igangværende projekter. 11 af de 22 produkter er på niveau 2 eller derover og 12 af de 22 har en
tilslutningsaftale som er med til at sikre økonomi til koordinering og udvikling. Der er en solid
organisering, der videreudvikles og løsningerne er tilpasset konkrete behov. Samtidig har de opnået et så
højt niveau af styring og modenhed, at produkterne i høj grad er meget relevante for flere medlemmer
og dermed kan gavne endnu flere og blive endnu bedre. Dette indebærer at produkterne har både
styregruppe, koordinationsgruppe og koden + dokumentation er af en vis standard.

Tak
En stor tak til de mange som lægger kræfter og økonomi i at få udviklet gode løsninger, som
efterfølgende kan deles og komme alle til gavn via OS2-fælleskabet. Det er en vigtig brik i det offentliges
arbejde med digitalisering.

Produktmodning og solid
governancemodel
Det har været et fortsat fokus at skærpe arbejdet med OS2s governancemodel for derigennem at styrke
produktmodning og sænke barriererne for at komme i gang. På baggrund af det har OS2 fået fire nye
produkter, hvoraf kun et er uden tilslutningsaftale.
De tværkommunale samarbejder i OS2 og med rammen af den eksisterende governancemodel har
muliggjort, at de nye produkter er kommet succesfuldt ind i OS2-fællesskabet. Sekretariatets arbejde har
understøttet, at medlemmerne fortsat kan fokusere på produktmodningen af OS2s produkter.
I bestyrelsen glæder vi os over, at alle medlemmerne og leverandører i OS2-fællesskabet vælger at
støtte sig op af OS2s produktmodningsniveauer og indgå i samarbejdet til glæde for flere.
Bestyrelse har besluttet, at der ikke skal gøres yderligere ved OS2s governancemodel på nærværende
tidspunkt. Det skyldes, at modellen har muliggjort flere niveau 1 produkter, hvor der er plads til
modning. Samtidigt servicerer modellen også vores fokus på niveau 2 produkterne samt niveau 3
prestigeprodukterne, som OS2mo og OS2kitos. De er i dag solidt organiseret med sekretariatsbetjening
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på samlet 2 ½ årsværk. Endvidere er der tilknyttet egen sekretariatsbistand til produkterne
OS2autoproces og OS2rollekatalog. Desuden er projektet OS2iot kommer godt i gang med etableret
projektledelse til udgangen af 2019.

Udbrede til fagområderne
Bestyrelsen har haft et fokus på at nå ud i fagområderne. Det kan være en svær sag, hvis man selv sidder
i Digitalisering/IT, og der kan være langt ud til resten af forretningen. Derfor er vi også meget
taknemmelige over, at det har lykkes i 2019 at nå ud bredt og af den vej understøtte fortsat digitalisering
i det offentlige Danmark.
To af de områder vi har nået i 2019, er Børn og Unge (OS2udoglær og OS2bos) og Teknik og Miljø
(OS2flytjord.dk). Fælles for disse tre produkter, OS2udoglær, OS2bos og OS2flytjorddk, er, at de er
blevet udviklet og sidenhen givet til OS2-fællesskabet for at blive udbredt til flere kommuner. Bortset fra
OS2udoglær er alle endnu niveau 1 produkter og vi ser frem til, at de lever videre i OS2, bliver udbredt
og videreudviklet samt styrket som niveau 2 produkter.
Det glæder os med flere løsninger på niveau 1. Det giver rum til udvikling og indflydelse på det produkt,
der ønskes brugt i medlemsmyndigheden.
Yderligere har sekretariatet haft stor succes med at sprede budskabet. De gode historier er blevet
fortalt og vi rammer bredt. Det betyder at kendskabet til OS2 fortsat er støt stigende. Hvilket også er
vigtigt i forhold til at komme bredt ud i fagområderne.

Samspillet med andre organisationer
Samspillet med andre aktører på digitaliseringsscenen, fx KL, KOMBIT, Regionerne,
Digitaliseringsstyrelsen og andre digitaliseringsfællesskaber, er vigtigt for OS2, da vi ønsker at udbrede
kendskabet til OS2 som samarbejdspartner i digitaliseringsprojekter. Derfor ønsker vi at skabe endnu
stærkere relationer.
Konkret er der allerede noget i støbeskeen. Fx i form af møder med andre aktører, løbende input til
KOMBITs Videncenter og løbende styrkelse af relationer i forbindelsen med f.eks. OS2iot.
OS2 vandt i 2019 digitaliseringsprisen hvilket i høj grad er et skulderklap for det arbejde som udføres og
et signal om at OS2 tages seriøst også af andre aktører i det digitale Danmark.
Endvidere er OS2 et hyppigt emne og en hyppig taler på diverse konferencer, hvilket bestyrelsen også
ser som et signal om at arbejdet og samspillet med andre betaler sig.
Dette er et indsatsområde, som vi også tager fat i de kommende år.
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Flere aktive leverandører
Bestyrelsen har tidligere haft fokus på flere aktive leverandørpartnere. Dette arbejde har vi fortsat i år.
Sekretariatet har stået til rådighed for sparring om forretningsmuligheder og præsentation af muligheder
med OS2. Vi har i år haft flere opgave annonceret og dermed givet flere leverandører mulighed til at
byde. Indsatsen kan også aflæses direkte i antallet af leverandører som aktivt laver leverancer til OS2produkter. Arbejdet er ikke ovre, og vi kan fortsat gøre meget for at afmystificere open source og vi
glæder os derfor til at byde endnu flere aktive leverandører velkommen i fremtiden.

Tak til
Til Aarhus Kommune skal lyde en tak for at stille kontorfaciliteter og kollegaer til rådighed for OS2s
sekretariat, for at styre OS2s økonomi samt sikre, at OS2 har gode rammer til at vedligeholde og udvikle
fællesskabet.
Vi vil også gerne sige en stor tak til de mange kommuner og andre parter som lægger kræfter i arbejdet
med OS2-projekter og -produkter. Det er meget værdifuldt for et frivilligt fællesskab, at så mange ønsker
at bidrage. Der kan ikke siges tak nok gange.
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Fokus det kommende år
De kommende år vil OS2-fællesskabet have fokus på forskellige samarbejder, deriblandt et generelt
mere fyldestgørende samarbejde med aktører som Danske Regioner og Digitaliseringsstyrelsen, men
også mere produktspecifikke relationer til andre aktører. Det gælder bl.a. andre aktører i forbindelse
med OS2iot-projektet.
Niveau 3 produkter og særligt projektet OS2iot vil fortsat have bestyrelsens særlige fokus. Niveau 3
projekter og produkter er centrale komponenter i OS2s strategi og medlemmernes portefølje. Derfor
er ekstra opmærksomhed påkrævet.
Flere aktive leverandører er stadig i fokus det kommende år. Bl.a. vil vi tænke internationalisering og
fastholde dialog med open source organisationer, særligt i Europa. Vi vil arbejde på et OS2
kvalitetsstempel så leverandører og produkter kan certificeres og ikke mindst vil vi arbejde for at sikre
mindst to leverandører til hvert OS2-produkt.
Open source software er traditionelt set opbygget omkring communities, store og små. Bestyrelsen
ønsker at opdyrke community tanker omkring produkternes arbejdsgrupper og blandt brugerne.
Ligeledes ønsker bestyrelsen en mere løbende status om de mange produkter, der er i gang i OS2.
Særligt de som har mere bred interesse.
Bestyrelsen ønsker også, at der i OS2-fællesskabet gennemføres en medlemsundersøgelse, bl.a. med det
formål at forstå, hvilken kommunikation OS2s medlemmer i høj grad ønsker sig. Vi vil være med til at
afmystificere ”open source”, så der ikke kun tales til specialisterne. En medlemsundersøgelse vil også
kunne afsløre, hvordan vi bedst skaber communities omkring vores open source produkter.
Bestyrelsen ønsker at fortsætte et fokus på fagområder og hvordan finder vi behov i fagområderne? Så
løsningerne forbliver behovsdrevne. Særligt når/hvis it-/digitaliseringsafdelingerne bliver decentraliseret.
OS2 vil have fokus på at vi som udgangspunkt laver løsninger, der bygger på den fælleskommunale
rammearkitektur. Derfor vil det også være et fokus at støtte arbejdet med fælles OS2
arkitekturprincipper samt tankerne om en egentlig OS2 serviceplatform.
Vi glæder os til endnu et år med fokus på at skabe resultater for og i OS2-fællesskabet.
Med venlig hilsen
OS2-bestyrelsen
Michel van der Linden, Kalundborg Kommune (Formand)
Bo Fristed, Aarhus Kommune
Henrik Brix, Favrskov Kommune
Leon K. Johansen, SKI
Jens Kjellerup, Ballerup Kommune
Marie Danneskiold-Samsøe, Vallensbæk Kommune
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