Bestyrelsens beretning OS2 generalforsamlingen 2015.
Siden sidst er der sket rigtigt meget. Vi er nu 45 offentlige partnere og 33 leverandørpartnere. Vores
portefølje af projekter er stor og vi har nogle flagskibsprojekter der er bemærket blandt andre
offentlige partnere.
Vores placering i det fællesoffentlige digitaliseringslandskab er set udefra ikke helt præcis. Er OS2
en forening af dygtige entusiaster eller er OS2 en professionel partner der kan lave langtrækkende
og effektfulde aftaler om offentlig digitalisering og drift af løsninger?
Bestyrelsens svar er begge dele?
OS2 rummer ildsjæle af alle slags. Ildsjæle der brænder for at:
- bringe sin ide og et digitalt redskab til kommuner til verden
- sikre et veldokumenteret og velgennemført projekt
- opbygge den driftmodel der sikrer løsningens brug i kommunerne
Bestyrelsen har arbejdet på at professionalisere OS2 fællesskabet og finde den struktur der sikrer
troværdighed i det fællesoffentlige digitaliserinsgslandskab samtidigt med at OS2 kan støtte og
nurse de mange gode ideer der vokser der hvor digitalisering betyder mest – ude i kommunerne
OS2 skal være både en troværdigt medspiller i forhold til realisering af de udgivne strategier
samtidigt med at vi bevarer det som er OS2's kendetegn:
 Åbenhed i alle faser af projekterne (hvor det er muligt)
 Udvikling drevet udfra forretningsbehov
 Kort time to market gennem professionelle udviklings- og projektmetoder
 Finansiering gennem crowfunding
 Tæt dialog med alle relevante parter i det enkelte projekt
 Godt samarbejde på tværs af offentlige orgabnisationer
Vi har i 2015 prøvet nye discipliner af. Vi har holdt udbud, Vi har indgået driftaftaler med
leverandører. Vi har også haft en dialog med SKI med det formål at få oprettet en projektbørs hvor
vi som ”kunder” og leverandørerne kan udbyde og byde på OS2 opgaver. Ideen er inspireret af det
engelske GDS udbudsbørs. Dialogen med SKI er endnu i sin vorden men vi har åbnet ballet.
OS2 fik også lov at præsentere vores tanker og metoder på et møde med Arkitekturrådet. Det er mit
indtryk at tanken om offentligt ejerskab til licensfri løsninger faldt i rigtig god jord i
Arkitekturrådet.
Bestyrelsen har i 2015 holdt sit første bestyrelsesinternat. På internatet havde bestyrelsen dialog
med mange offentlige partnere og fællesskaber for at finde fælles grænseflader og
samarbejdsmuligheder. Bestyrelsen brugte en del tid på at finde veje til at professionalisere OS2.
Målet med professionaliseringen er, at OS2 overfor kommunerne, leverandører og andre offentlige
fællesskaber står som et troværdigt og handlekraftigt fællesskabt der kan skabe digitale løsninger og
modeller som skal være en del af de fælleskommunale og fællesoffentlige strategier.
Vi har 2015 også budt velkommen til andre fællesskaber. Fællesskabet KOSGIS har samlet meldt
ind med alle deres projekt og hedder nu OS2geo. Vi er ved at indgå en associeringsaftale med T!NG
fællesskabet. Et 5 kommuneprojekt KITOS er blevet til OS2KITOS og VeRA et samarbejde i
Vendsyssels kommuner er (måske) på vej ind som OS2VeRA. Vores web-ben er blevet beriget med
KOBRA – en sammenslutning af kommuner der anvender Umbraco som webløsning.
Samtidigt har vi oprettet dialoger med andre fællesskaber. Vi har dialog med KOMBIT i flere
projekter men særligt omkring OS2KITOS. Vi har også en fast dialog med SBSYS fællesskabet.
Vi fik på sidste generalforsamling vedtaget at opkræve kontingent. Jeg kan sige, at, med det
nuværende aktivitetsniveau, er økonomien god. det skyldes blandt andet at den ”gamle”
finansieringsmodel stadig har været i effekt. Den ”gamle” finansieringsmodel består i at nogle

kommuner bidrager med ressourcer og ydelser til OS2 uden betaling. Vi har derfor opkrævet ”for
meget”. OS2 skal ikke være en pengetank men det, at vi har midler har betydet, at vi har en mere
sikker hånd i vores fremfærd. Økonomien har polstret os hvis vi skulle løbe ind i problemer og fx
skal købe juridisk assistance få udarbejdet juridiske notater osv. Vi må påregne at vi betræder – for
det offentlige – nyt land og vi skal træde med sikkerhed hvis vi støder ind i problemer.
En mindre del af kontingentet har været brugt til et frikøb af Hanne-Marlene som community
manager. Hanne-Marlene har støttet bestyrelsen, vedligeholdt website samt sørget for vores
tilstedeværelse på messer. Tak til Hanne-Marlene for indsatsen. Jeg håber du bliver ved lidt endnu
og at vi ser dig igen efter fødsel og barsel.
Vores deltagelse i messer har været en stor succes. Vi har været så heldige, at KITA gratis har stillet
en stand på Digitaliseringsmessen i Odense til rådighed for offentlige fællesskaber. Vi har takket ja
til en plads på standen og takker også ja i år. Vi har også købt os en stand på Dansk It's messe
Offentlig Digitalisering i Århus.
Tilstedeværelsen på messer har været positiv. Vi får skabet kontakter med både eksisterende og
potentielle partnere. Vi får forklaret hvad OS2 er, gør og kan. Vi får talt med leverandører og får fx
den tilbagemelding, at en virksomhed der er leverandørpartner i OS2 fællesskabet også ser fordele
ved at være en del af OS2 fælleskabet. OS2 viser på denne måde, at der er fordele for alle – både de
offentlige partnere og leverandørpartnerne
Hvis vi vender blikket fremad så byder det kommende år på mange store strukturelle udfordringer
for OS2 fællesskabet. Bestyrelsen er af den overbevisning at OS2 og vores metoder skal være en
vægtig parameter i fremtidens digitale udvikling for kommuner, fællesskaber og leverandører.
Bestyrelsen mener at OS2 skal fortsætte den gode udvikling ikke bare på projekterne men også som
en troværdig offentlig samarbejdspartner.
OS2s arbejde med udvikling af fællesskabets grundlag og OS2 fællesskabet som en offentlig
partner hidtil har kunne klares med et par enkelte ildsjæle og en god portion fritidsarbejde. Med den
større og større portefølje og med de krav OS2 arbejdet nu kræver, er det nødvendigt at sikre, at der
er faste ressourcer til disse opgaver. Inspireret af SBSYS brugerklubben forslår bestyrelsen derfor,
at der oprettes en fuldtids forretningsledelse. Forretningsledelsen har til opgave at stå for den videre
fremdrift i OS2 hvad angår organisering, udvikling af metoder, samarbejder med andre offentlige
spillere, støtte til projekterne, kommunikation med medlemmerne.
OS2 har ikke muligheden for at finansiere en forretningsledelse gennem projekterne. Der er derfor
behov for at finde veje til finansiering. Bestyrelsen fremlægger derfor til generalforsamlingens
beslutning et forslag til ny finansieringsmodel for leverandørpartnere samt en kontingentforhøjelse
for offentlige partnere.
Bestyrelsen enig om, at give formandsposten mere organisatorisk og betydningsmæssig tyngde. Jeg
træder derfor tilbage som formand og kan på en enstemmig bestyrelses vegne foreslå Michel van de
Linden som ny formand for OS2. Michel er teknisk direktør i Kalundborg kommune og har som ITchef for Gribskov kommune mange års erfaring inderfor digitalisering og offentlig anvendelse af
open source. Michel er også formand for KTC – foreningen af Kommunale Tekniske Chefer som er
offentlig partner i OS2.
Med Michel som formand kan OS2 bedre få en stemme på direktionsgangene i kommunerne og hos
andre offentlige partnere som KL og KOMBIT. Herved styrkes OS2's muligheder for at opnå den
nødvendige betydning og indflydelse på projekter, samarbejder og strategier i det fælles offentlige
landskab.

