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OS2-bestyrelsens beretning 2019

Indledning
Vi kan endnu en gang se tilbage på et år med megen aktivitet og en betydelig fremgang for OS2fællesskabet.
I løbet af året har bestyrelsen afholdt 7 bestyrelsesmøder og et 2 dages bestyrelsesseminar.
Som besluttet på sidste generalforsamling har bestyrelsen og sekretariatet i årets løb haft et ekstra fokus
på en styrket portefølje og et styrket sekretariat. Samarbejdet med andre og hvordan OS2 kommer ud i
forretningen har også været i fokus. Rammearkitektur og standarder samt SMART city området har i
årets løb også fået ekstra opmærksomhed.
Alle 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 løbet af 2018 har yderligere 6 kommuner meldt sig
ind i OS2, og vi er nu 66 medlemmer i foreningen.
Siden foreningen i 2012 blev stiftet af 5 kommuner,
har der været en støt positiv udvikling på tilslutningen
til OS2-fællesskabet. Det er meget positivt med den
store opbakning, som er med til at sikre de gode
resultater.
Den samme positive udvikling kan siges om antallet af
open source produkter, som er organiseret i OS2. I
2018 er vi på 17 driftsklare løsninger i porteføljen
med flere på vej. Den positive udvikling i antallet af
produkter vidner i høj grad om den store velvilje til i
samarbejde at udvikle og dele de gode løsninger.
En evne som også blev tilkendegivet på årets
konference for offentlig digitalisering, hvor OS2fællesskabet blev tildelt en digitaliseringspris i
kategorien genbrug. En pris som blev overrakt af
innovationsminister Sophie Løhde. Med denne pris
får vi et enormt skulderklap for alt det arbejde de
mange ildsjæle har lagt i OS2 gennem årene.

Fig. 1 – Udvikling i antal OS2-medlemmer

Fig. 2 – Udvikling i antal OS2-produkter

Vi er lykkedes rigtig godt med at opnå større kendskab og vores fokus på at sænke barrierer begynder
også at bære frugt. Flere og flere medlemskommuner byder aktivt in i OS2-projekterne og de mange
arbejdsgrupper. Der er også udfordringer, og derfor har vi fokus på at blive bedre og bedre hele tiden.

En styrket portefølje
I løbet af året har der været fokus på at styrke porteføljen. Både i form af nye produkter og i form af
øget produktmodning. For 16 ud af 17 produkter er der nu etableret koordinationsgrupper, hvor
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repræsentanter fra anvenderkommuner koordinerer den fælles udvikling og drøfter den fælles retning for
produktet. Koordinationsgrupper et en vigtig arbejdsgruppe til at sikre opsamling og igangsætning af
udviklingsønsker. I samme forbindelse er der for 9 af OS2-produkterne nedsat en styregruppe, som
varetager de strategiske beslutninger samt sikre de nødvendige ressourcer og den nødvendige økonomi.
For disse 9 produkter er yderligere vedtaget en tilslutningsaftale, som sikrer den fælles økonomi, der
kræves for at varetage den løbende koordinering og videreudvikling. Koordinering og økonomi til
vedligehold er meget centrale elementer i OS2s governancemodel og essentielle for at have et stærkt
produkt, som både er forankret bredt og lokalt.
OS2-sekretariatet bistår også i endnu højere grad med koordinering, administration samt
kommunikationsopgaverne. Vi gør en stor indsats for at skubbe til produktmodningen i OS2-porteføljen.
Arbejde som også bærer frugt i form af en bedre praksis samt en lang række standarder og skabeloner
der kan benyttes på tværs af projekter og produkter.

Nye produkter
OS2-fællesskabets portefølje af Open Source-produkter er fortsat i rivende udvikling, og i løbet af 2018
er yderligere produkter kommet til. Vi har haft stor succes med at få ny produkter ind som fra start har
en solid organisering og kan indplaceres på niveau 2 i OS2s governancemodel. Det har været vigtigt i
forhold til vores fokus og i forhold til at skabe solide open source produkter med bred anvendelse og
stort potentiale.
OS2autoproces er en løsning til indberetning, styring og deling af automatiseringsegnede processer.
Løsningen kan både bruges til deling af viden og erfaringer i egen organisation og på tværs af offentlige
myndigheder. Formålet med OS2autoproces er at synliggøre, dele viden og erfaringer samt kvalificere de
processer og arbejdsgange, som har et højt potentiale til at blive automatiseret. Derudover kan
løsningen være platform for det interne projektarbejde omkring procesautomatisering.
Produktet OS2autoproces er gået fra projekt til færdig løsning i løbet af 2018 og i dag er 42 kommuner
og 2 regioner tilsluttet og kan anvende OS2autoproces.
OS2faktor er en 2-faktor autentifikationsløsning, der kan bruges som anden faktor i et login flow, som et
supplement til ens normale brugernavn/kodeord login. OS2faktor er en sikkerhedskomponent, som
beskytter, når der logges på ens konto. Løsningen kan bruges til flere fagsystemer (KOMBITs fagsystemer
inkl. Aula og monopolbrudsystemerne samt alle fagsystemer, som kommunen har koblet på AD FS).
Løsningen er blevet til med input fra 11 kommuner og derved er der skabt en open source løsning som
både løser konkrete udfordringer i forbindelse med ibrugtagning af Aula, men også en løsning som kan
tages i brug bredt. OS2faktor gik fra projekt til produkt d. 1. april og17 kommuner har på meget kort tid
tilsluttet sig den fælles drift og vedligehold.
OS2datascanner er en videreudvikling af produktet OS2webscanner. OS2datascanner er et avanceret
scanningsværktøj, der finder personkritisk og personhenførbar information på hjemmesider, intranet,
netværksdrev og Exchange mailservere.
Så i virkeligheden er der tale om et ældre produkt i OS2s portefølje. Men da funktionaliteten er udvidet
og navnet ændret, synes vi det fortjente at blive nævnt. Vi har nu et øget fokus på at modne
OS2datascanner og hæve til niveau 2 i produktniveauerne.
OS2udoglær er en Drupal platform til at administrere og formidle uddannelses- og læringsforløb.
Portalen indeholder nyheder, forløb for børn og unge og kurser for lærere og pædagoger. Portalen er et
inspirationsværktøj, udviklet til pædagoger og lærere, til planlægningen af aktiviteter og undervisning, der
foregår uden for de vante rammer. OS2udoglær er en samlet online portal, der dækker hele 0-18 års
området – og hvor en avanceret søgning giver muligheden for at filtrere ud på en lang række af filtre
f.eks. aldersgruppe, fag eller periode. Alle kommuner har et væld af spændende undervisnings- og
læringsforløb og med portalen kan lærere og pædagoger danne sig et samlet overblik over de mange
spændende forløb, der findes i den deres kommune. Det er tidsbesparende for lærere og pædagoger at
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se alle forløb samlet i stedet for at skulle sætte sig ind i og besøge alle udbydernes individuelle
hjemmesider for at hente inspiration. Det er med til at udfolde kendskabet til kommunes udbydere – og
der er stor sandsynlighed for at støde ind i forløb, som de måske ellers aldrig ville have fået kendskab til.
OS2udoglær er oprindeligt udviklet til Aarhus Kommune som har bragt produktet ind i OS2fællesskabet. OS2-sekretariatet har hjulpet med at få produktet gjort klar til deling samt med at indgå
aftale omkring drift, support osv. OS2-sekretariatet hjælper endvidere i forhold til koordineringen
mellem de i dag 6 anvenderkommuner.
OS2mo er efterhånden gammel i gårde. Men i år er projektet OS2mo gået til at være produktet
OS2mo. MO er en organisationskomponent, der er tiltænkt til at virke, som den autoritative kilde til at
beskrive en organisation, dens struktur, aktører og roller. OS2mo indeholder også processerne, der
bidrager til at give overblik over og vedligeholde organisationen. OS2mo skaber overblik og fleksibilitet i
arbejdet med den samlede organisation og ansatte. Når der kun er et sted at vedligeholde organisation
og medarbejdere i det daglige, sikres det, at disse data altid er up-to-date.

Der har i løbet af året været fokus på at gøre MO klar med de vigtigste integrationer samt på at etablere
en fælles forankring af produktet i et fremtidigt sekretariat. Mere end 20 kommuner er allerede i gang
eller på vej til at gå i gang med implementering og via OS2 har vi skabt fælles koordinering og tilslutning
som skal sikre et solidt produkt i fremtiden.

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.

Et styrket sekretariat
Et styrket sekretariat blev muliggjort via kontingentforhøjelsen på sidste års generalforsamling. Det har
betydet, at vi har kunne have fokus på at støtte yderligere op omkring projekter og produkter. Vi kan i
langt højere grad sikre det rette match mellem værdiudbud og forventninger. Med virkning fra januar
blev Charlotte fastansat i sekretariatet, så vi fremadrettet er 2 personer til at varetage de mange opgaver
centralt i OS2. Det har i løbet af året betydet, at vi har kunnet styrke vores kommunikation betragteligt.
Vi kan deltage i flere produktspecifikke møder og hjælpe koordinationsgrupper, faggrupper og
styregrupper i langt højere grad. I gennemsnit afvikles 9 projekt/produktmøder pr. måned. I løbet af året
har vi endvidere afviklet 14 arrangementer med fokus på OS2-produkter. Et stærkt centralt sekretariat
er et vigtigt supplement til de lokale kræfter i arbejdet med at skabe succesfulde open source løsninger.
Vi har i løbet af året spurgt til hvilke prioriterede forventninger vores kommunale medlemmer har til
OS2. Resultatet er i prioriteret rækkefølge:
1.
2.
3.
4.
5.

Fællesskabet bidrager til brugerdreven innovation på nye og eksisterende løsninger
Fællesskabet giver mulighed for at hjemtage ejerskab til it-løsninger i kommunen
Fællesskabet skaber billige løsninger igennem aktiv deltagelse i projekter
Fællesskabet skaber samarbejde mellem kommuner
Fællesskabet faciliteter faglig udvikling igennem workshops

Forventninger som vi kun kan indfri i kraft af et stærkt sekretariat med fuldt fokus på OS2-fællesskabet.
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Samarbejdet med andre
Samarbejder med andre er vigtigt. Det er i kraft af samarbejder og fællesskab, at vi bliver bedre. Derfor
har vi også haft et fokus på at samarbejde med andre digitaliseringsfællesskaber og med KL og KOMBIT.
Specielt KOMBITs nye strategi som indbyder til samarbejde, har haft vores fokus. I den forbindelse
deltog KOMBIT også ved dette års bestyrelsesseminar. Både KOMBIT og KL er også repræsenteret i
enten styregruppe eller koordinationsgruppe for OS2-produkter. Det giver stor værdi at have denne
kobling.
Flere digitaliseringsforeninger er gået meget aktivt ind i flere OS2-produkter og har aktivt valgt OS2fællesskabet til. Det er en yderst positiv udvikling, at vi som fællesskaber kan udnytte hinanden og
sammen blive endnu bedre.
Vi er glade for den gode og åbne dialog samt det store engagement, som alle parter byder ind med.

Udbrede til forretningen
At koble OS2 til forretningen og synliggøre OS2 og værdierne andre steder end i IT- og
digitaliseringsafdelingerne har været et stort fokusområde i løbet af året. Vi arbejder hele tiden på at
aktivere flere og sænke barrierer så OS2-medlemmerne kan få mest muligt ud af OS2-fællesskabet. I
løbet af året har vi brugt meget tid på at informere via kommunikation, arrangementer og ikke mindst
sekretariatschefens roadtrip. Vi har i sekretariatet også brugt tid på at skabe bedre overblik over
medlemmer, kontaktpersoner og koblingen til de forskellige OS2-produkter. Vores store fokus på
produktmodning er også en vigtig brik i at udbrede til forretningen. Det er vigtigt at have solide
produkter, og det skal være nemt at tage i brug.
Med en løsning som OS2udoglær har vi også fået et produkt i porteføljen, som er forankret der, hvor vi
også gerne ser OS2 være. Nemlig ude i et konkret forretningsområde.
At koble OS2 til forretningen er svært, og vi er slet ikke nået så langt, som vi kunne ønske. Vi fortsætter
selvfølgelig arbejdet og de gode ting, vi har sat i gang.

Rammearkitektur og standarder
Det er vigtigt, at OS2 understøtter samspillet med rammearkitektur og standarder og at vi bidrager til
realiseringen. Derfor har vi i løbet af året fokuseret på OS2-produkternes ophæng til f.eks. den
fælleskommunale rammearkitektur og KOMBITs støttesystemer.
I den forbindelse har sekretariatet opkvalificeret egen viden og taget kommunernes ITarkitekturuddannelse samt deltaget i KLs masterclass for IT-teknikere. Vi har afholdt en temadag med
fokus på lokal rammearkitektur og løsningerne OS2mo, OS2rollekatalog og OS2opgavefordeler.
OS2autoproces er den første ikke-KOMBIT løsning, som benytter støttesystemerne til autentifikation og
dermed understøtter fremtidsvisionerne. Vi har for flere OS2-produkter gennemført et review af
kodebaserne og dokumentation for at sikre den høje kvalitet og efterlevelsen af standarder. Samtidig er
der i OS2s governance indskrevet og skærpet et krav som ”følg eller forklar” i forhold til
rammearkitekturen.

Side:

5

OS2-bestyrelsens beretning 2019

Vi ønsker med vores fokus og med OS2-fællesskabet som helhed at støtte maksimalt op omkring de
fællesoffentlige retningslinjer og arkitekturprincipper. Det gavner os alle i den sidste ende.

SMART city og IoT
Vi havde også en ambition om et øget fokus på SMART city og IoT området. En lang række initiativer
kræver, at OS2 tager aktivt del, så vi kan samle de gode resultater og sikre en bred anvendelse.
Vi har i løbet af året brugt en del energi på projektet OS2iot som i samarbejde mellem kommuner og
virksomheder skal skabe en Open Source IoT platform, der kan modtage og viderestille data, uanset
hvilken transmissionsteknologi der anvendes. Forventningen var, at projektet skulle havet været i gangsat
i starten af 2019, men det er ikke lykkedes at få den sidste funding på plads. Projektets organisering og
igangsættelse er derfor rykket til, vi har en fornuftig model for finansiering sikret.

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 stort tak til de mange kommuner som lægger kræfter i arbejdet med OS2projekter og -produkter. Det er meget værdifuldt for et frivilligt fællesskab, at så mange ønsker at
bidrage. Der kan ikke siges tak nok gange.

Fokus det kommende år
I det komme år vil der fortsat være fokus på produktmodning og at sænke barriere for at komme i gang.
Solid organisering, en stærk governancemodel og samarbejde omkring OS2-produkterne er nøglen til
succes. Vi vil have fokus på fortsat at få mest muligt ud af de få ressourcer, som sekretariatet besidder, så
OS2-porteføljen kan få mest mulig hjælp herfra.
Vi vil have fokus på at få flere aktive leverandører, som kan være med til at understøtte samarbejde,
videndeling og ikke mindst udviklingen af open source produkter. OS2 skal formidle om open source og
afmystificere det. Det kan ske ved at formidle de gode eksempler og bidrage til en fornuftig
forretningsmodel. Vi ønsker at være en aktiv medspiller.
Vi ønsker at viderebringe et øget fokus på fagområder og udbrede kendskabet til værdien i OS2fællesskabet. Vi vil arbejde på metoder, som kan hjælpe IT- og digitaliseringsafdelingerne med den lokale
forankring. Vi skal også have fokus på, hvordan vi får ”skuffeprojekterne” i gang. Altså de mange gode
løsninger, som er lavet, men som ingen kender til. Vi skal have flere produkter ind i porteføljen: Flere
løsningerne i niveau 1.
Fokus på samarbejdet med andre aktører vil været et fortsat fokus. OS2 skal brande sig som et sted,
hvor man kan komme hurtigt i gang og i fællesskab med andre kan være agil og arbejde med
samproduktion, ejerskab og open source. Vi ønsker at styrke forholdet til andre aktører i den offentlige
digitalisering. OS2 skal være det naturlige valg, når der skal udvikles digitale løsninger i fællesskab, og når
de gode egenskaber ved open source skal fremhæves og afmystificeres.
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Vi vil have ekstra fokus på, at prestigeprojekter på niveau 3, som OS2mo og OS2kitos, er solidt
organiseret, og vi vil arbejde for at projektet OS2iot kommer godt i gang. Generelt vil vi have fokus på
produktniveauerne i OS2s governancemodel og sikre, at porteføljen efterleves.
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
Søren Ladefoged, Hvidovre Kommune
Henrik Brix, Favrskov Kommune
Leon K. Johansen, SKI
Jens Kjellerup, Ballerup Kommune
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