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Sikkerhed og
nemme løsninger
Aalborg Kommune er langt fremme med implementeringen af GIS i sagsbehandlingen

Af | Irene Brandt

Guldkalven i det ålborgensiske arbejde med
implementering af GIS i sagsbehandlingen
i kommunens forvaltninger hedder: den
fælles database. Det er hér, alle geografiske
temaer, regnearkstabellerne og datalisterne
lagres og konverteres til oplysninger, som
kan vises på kort til glæde og gavn for kommunens medarbejdere og borgere.
Databasen er forudsætningen for, at der
kun findes én valid version af geodatasystemet, så alle medarbejdere arbejder med de
samme data, og at data kun skal opdateres
ét sted.
”Vores strategi er, at der kun findes én
virkelighed - nemlig den, der er beskrevet

i geodatasystemet, og den strategi har vi
fastholdt,” fortæller Bruno Alexander Højrizi,
der er leder af Aalborg Kommunes Forsyningsvirksomheders Omkostningscenter
GIS, OCG.
GIS-databasen er med tiden blevet
knyttet op til en lang række fagsystemer,
som trækker på de georelaterede data i
databasen.
Lidt usædvanligt i forhold til andre kommuner, startede brugen af geodata i Teknikog Miljøforvaltningen og i Forsyningsvirksomhederne som et fælles netværksbaseret
samarbejde.. og allerede i slutningen af
80erne anskaffede forvaltningen og forsy-

Omkostningscenter GIS, OCG, i Aalborg Kommune, hører til under kommunens forsyningsvirksomheder. her ser du alle de medarbejdere fra OCG og Kort & IT Afdelingen, som er med i artiklen.
Fra venstre: Bruno Alexander Højrizi, Line Beierholm Jeppesen, Anders Rieck Sørensen,
Kenneth Holm Andersen og Anders Lintner. Siddende: David Ricard Clement
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ningsvirksomhederne et CAD-system til formålet. Op gennem 90erne blev CAD til GIS,
og udviklingen derfra har ført til mere og
mere avancerede løsninger, som i dag ikke
kun bruges i de tekniske områder, Teknik- og
Miljøforvaltningen og Forsyningsvirksomhederne, men i hele kommunen.

Hurtigere sagsbehandling
Arbejdet med forankringen af databasen
foregår i et samarbejde mellem tre kommunale organisationer. Borgmesterafdelingens
IT Center er garanten for, at kommunens
stærke sikkerhedskrav er opfyldt, hvilket har
vist sig at være en stor udfordring, når man
arbejder med borgerrettede GIS-løsninger,
hvor data til og fra borgerne hele tiden skal
ind og ud gennem kommunens firewall.
Den anden aktør er Kort & IT-afdelingen
i Teknik og Miljøforvaltningen, som har
ansvaret for vedligeholdelsen af grundkortene. Det er også Kort & IT-afdelingen, der
bistår de øvrige forvaltninger i kommunerne
med at bruge de geodatabaserede data i
forvaltningernes arbejde. Endelig er OCG
ansvarlig for de tekniske løsninger.
”Fordelen ved den fælles database er,
at alle har samme grundlag at arbejde ud fra;
men udfordringen er at sikre, at de data, alle
har adgang til, vedligeholdes og er korrekte. Vi
har helt klare retningslinjer for, hvem der vedligeholder hvilke data, så vi hele tiden kan leve
op til målet: hurtigere og mere sikker sagsbehandling,” siger Bruno Alexander Højrizi.
Skyggen
OCG og Kort & IT arbejder i krydsfeltet
mellem, at kommunens ledelse på den ene
side har besluttet, at brugen af selvbetjeningsløsninger for borgerne via kommunens hjemmeside skal udbygges - og på
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den anden side at beskytte kommunens
datanetværk mod uønsket indtrængen udefra. Derfor er det også lidt af en tilsnigelse
at sige, at der kun findes én database med
kommunens geodata. Der findes faktisk
to, som er næsten identiske. Den ene er
tilgængelig for borgerne og lagrer de data,
borgerne indsender til databasen via kommunens hjemmeside. Det kan for eksempel
være ansøgninger om etablering af jordvarmeanlæg, indberetninger om invasive arter
etc. De to databaser synkroniseres med
fem minutters mellemrum. Konstellationen
sikrer, at eventuelle hacker- og virus-angreb
aldrig når længere end til skyggedatabasen.

2000 lag
En anden udfordring handler om at kommunens geodata skal være digitaliserede,
brugbare og vedligeholdte.
”Vi har ca. 2000 GIS-lag, som kan til- eller fravælges i de forskellige løsninger, der
er baseret på GIS-data. For at sikre at disse
lag altid er opdaterede, er der udpeget en
ansvarlig medarbejder for hvert eneste lag i
databasen,” fortæller David Ricard Clement,
der er projektingeniør i OCG.
Generelt har hver afdeling få lag, de er
ansvarlige for, men der er også et par afdelinger, der har ansvaret for mange lag.
”Det er vigtigt, at afdelingerne føler
ejerskab for lagene. GIS er en abstrakt

verden, hvori lange lister omsættes til kort;
men når skoleafdelingen selv leverer data
til databasen, får de også ejerskab og bliver
fortrolige med at bruge data fra GIS,” siger
David Ricard Clement.

Hurtige løsninger
Når en forvaltning kontakter OCG eller Kort
& IT, fordi de har et ønske til en GIS baseret
service, går udviklingen i gang efter et nøje
planlagt forløb.
”Vi starter med at koble fagpersonen fra
forvaltningen sammen med en GIS-medarbejder fra Kort & IT. I fællesskab finder de ud
af, hvilke funktioner og behov for informationer servicen kræver, og hvad der skal lægges
ud til borgerne,” fortæller ingeniør Anders
Rieck Sørensen fra OCG. Han fortsætter:
”Når en forvaltning har beskrevet en
selvbetjeningsløsning, kan vi lave en intelligent GIS-løsning, som sikrer, at borgerne
ikke sender en ansøgning om noget, som
alligevel ikke kan lade sig gøre.”
Umiddelbart lyder det tids- og ressourcekrævende at etablere web-services for
forvaltningerne; men takket være udviklingen af fleksible skabeloner kan en service
være klar til brug allerede tre-fire uger efter,
at ønsket blev formuleret.
Geograf Line Beierholm Jeppesen fra
Kort & IT-afdelingen i Teknisk Forvaltning i
Ålborg, er én af de GIS-konsulenter, som i

samarbejde med sagsbehandlerne finder
ud af, hvordan en borgerrettet service skal
designes.
”Det er vigtigt at have et godt samarbejde med sagsbehandlerne. De kender
sagsgangen, data og lovgivningen, og så
har de rigtig gode idéer til, hvordan man
kan designe linjen. De forventer, at vi derefter kan designe en løsning, der ser godt ud,
virker og er hurtigt, for selv har de jo 1000
andre ting, de skal beskæftige sig med,”
siger Line Beierholm Jeppesen. Senest har
hun bistået med udviklingen af en digital
ansøgning til jordvarme og spildevand, hvor
borgeren via kommunens hjemmeside kan
sende en digital ansøgning til kommunen.
”Ud over at den nye service giver borgeren mulighed for at lave en rigtig smart
ansøgning til forvaltningen, har vi også en
forventning om, at sagsgangen, der tidligere
har kunnet strække sig over mange måneder, bliver meget kortere. Samtidig udvikler
vi egne kompetencer og data, for slet ikke
at snakke om den økonomiske gevinst, når
sagsbehandlerne ikke skal bruge så meget
tid på den enkelte ansøgning.” siger Line
Beierholm Jeppesen. Hun tilføjer:
”Ofte bliver sagsbehandlerne meget
overraskede over, hvor mange data vi har
adgang til, og hvordan de kan bruges; men
faktisk er det en hyldevare, som oven i købet er baseret på data, vi har haft adgang til i
>
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DAKOFA-medlemmer 2.500,Ikke-medlemmer 4.050,Tilmelding kan løbende foretages på www.dakofa.dk

konference

Producentansvaret - hvordan går det?
Mandag den 20. juni 2011 kl. 09.00-16.00 i Ingeniørhuset, København
Indsamling af elektronikskrot skal hæves fra de knap 60% af den markedsførte mængde til 65% inden
2020, og batterierne fra de nu knap 40% til 45% i 2016. Kan producentansvaret løfte opgaven? Og
hvordan? Bedre, billigere og minde bureaukratisk?
Konferencen præsenterer det kommende elektronikskrotdirektiv og diskuterer de hidtidige erfaringer
med producentansvaret. Hvilke problemer møder producenter, kommuner og behandlere?
Hvordan kan vi blive bedre til at hæve både indsamlingsmængden og kvaliteten på vejen mod et ressourceeffektivt Europa?
UDFØRLIGT PROGRAM KAN FÅS HOS DAKOFA, tlf. 32 96 90 22
– eller på www.dakofa.dk, hvor tilmelding også er mulig
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>
årevis; men som først er blevet brugbare i takt
med, at vi kobler disse data med geodata.”

Balance
Den stærkeste side i entreprisemodellen,
som ligger til grund for arbejdet med geodata i Aalborg Kommune, er den store transparens i kommunens geodata, som giver kommunens borgere og politikere mulighederne
for at realisere drømmen. Skabelonerne, der
sikrer at web-baserede borgerservices hurtigt og effektivt kan etableres, er den anden
store force; men udfordringen for Kort & IT
og OCG er at finde balancen mellem kapacitet og idéer, som helst skal følges ad.
Lederen af Kort- og IT-afdelingen, Anders
Lintner, giver sit bud på, hvad der skal til:
”Hvis man på den ene side beslutter,
at kommunen skal bruge digitale løsninger,
hvor dette er muligt, så er man altså også
nødt til at investere i digitale løsninger.
Nogle af de ressourcer, der frigøres, når
sagsbehandlingen optimeres, bør derfor
reinvesteres i IT-afdelingerne,” siger Anders
Lintner. Han tilføjer:
”I takt med at de andre forvaltninger
i Aalborg Kommune får øjnene op for de
muligheder, der er i digitale serviceydelser,
skal de også begynde at betale for vores
bistand. Hidtil har de fået hjælpen gratis for
at få udviklingen sat i gang.”
De fælles løsninger
Sammenlignet med andre kommuner er
Aalborg kommet langt, meget langt, hvilket
er årsag til en række dilemmaer, som kommunen skal tage stilling til i takt med, at
der etableres tværkommunale samarbejder
om digitale løsninger - som for eksempel
Umbrella og Fælleskommunalt Geodatasamarbejde, FKG.
”Den konstruktion, som ligger til grund
for samarbejder som for eksempel Umbrella, har ikke været attraktivt for Aalborg
Kommune. Vi er den 3. største kommune
målt på indbyggertal og skulle derfor betale
en uforholdsmæssig høj pris for at have
adgang til Umbrella-løsningerne; men vi har
så få af de sager, der indgår i Umbrella, at
det aldrig ville kunne tjene sig ind,” siger
Anders Lintner. Aalborg Kommune er dog
med i Umbrella.
”Det er vi, fordi vi dels fik forhandlet
prisen ned, og fordi det ikke kan nytte noget,
at vi i kommunerne udvikler 98 forskellige
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løsninger,” siger Anders Lintner. Han er dog
langt fra tilfreds med Umbrella-modellen, der
er baseret på en hostet løsning, som, han
forventer, vil give mange problemer i Aalborg.
”Det giver os store tekniske problemer
at trække på data fra hostede løsninger, som
ligger uden for kommunens firewall. Vi risikerer at stå med en løsning, som giver borgeren adgang til at sende en digital ansøgning
til kommunen; men som ikke giver sagsbehandlerne mulighed for at sagsbehandle
ansøgningen i én arbejdsgang, fordi der ikke
er forbindelse til kommunens dokumentsystemer, hvilket betyder, at borgeren lige så
godt kan sende sin ansøgning til kommunen
via en e-mail,” siger Anders Lintner.

Summen af en række valg
Kort & It og OCG har i forbindelse med etableringens af databasen med kommunens geodata måttet træffe en række valg, som dels
har afsæt i, hvad der er teknisk muligt - her
og nu og ikke mindst i fremtiden. Dels skal
matche kommunens skrappe sikkerhedskrav
omkring brugen af digitale data.
Projektingeniør Niels Vemmelund fra
OCG forklarer kompleksiteten omkring valget af, hvor borgerservices skal driftafvikles:
”Man kan for eksempel vælge en webhostet løsning som Google eller Amazon.
En anden mulighed er at placere databasen
centralt, som vi har valgt her i Ålborg, og endelig kan man have en ekstern drift, som for
eksempel Umbrella, der er en løsning, der er
hostet via en Kombit-aftale,” siger Niels Vemmelund. Han fortsætter:
”Vores erfaring er, at dedicerede
løsninger, hvor hardware og software er i
samspil, er et godt udgangspunkt for en høj
sikkerhed. Resultaterne her i Ålborg viser,
at den centrale drift med fokus på ejerskab
og data sammen med erkendelsen af, at vi
alle arbejder på et fælles projekt, er et rigtig
godt udgangspunkt for at arbejde med GIS i
de kommunale forvaltninger.”
Det er sikkerhedskravene, der sætter
grænserne for ekspansionen af systemet til
flere forvaltningsområder, konstaterer Niels
Vemmelund, og det er et faktum, man ikke
kommer uden om:
”Vi arbejder ud fra kravet om sikkerhed
og nemme løsninger baseret på ét fælles
datagrundlag for borgerne og for sagsbehandlerne,” siger Niels Vemmelund.
Tilsvarende står teknikerne i OCG og

kommunens IT Center også over for en
andre udfordringer, for i takt med at de
digitale muligheder udvikles og spreder
sig fra at omfatte computere til også at
omfatte tablets og smartphones, skal de
nye dynamiske løsninger hele tiden matche
kommunens krav om sikker drift.
”Endelig skal vi sikre, at sagsgangene
er nedskrevet, så de er lette at implementere. Vi skal også sikre, at sagsbehandlerne
og projektudviklerne taler samme sprog for slet ikke at snakke om IT-teknikkerne,”
siger Niels Vemmelund.

Borgernes valg
De nye digitale løsninger skal løbende
tilpasses fremtidens medier, ligesom det
heller ikke er lige meget, hvilken browser
borgeren har valgt at bruge.
”Uanset om borgeren benytter Aalborg
Kommunes hjemmeside til en-vejs eller tovejskommunikation, skal vi sikre, at siderne
vises på en måde, der er tilpasset borgerens
medie og borgerens browser. Det betyder, at
vi til hver service skal stille platformsspecifikke
applikationer til rådighed, så alle borgere, får
en god oplevelse, når de bruger vores hjemmeside,” siger ingeniørstuderende Kenneth
Holm Andersen, der er i praktik hos OCG.
Samtidig skal OCG og Kort & IT hele
tiden tilpasse de digitale services i takt med
at nye muligheder inden for webbaseret it
og hardware udvikles.
”Der er altså en meget god grund til,
at Aalborg Kommune har valgt at udvikle
it-baserede borgerservices på baggrund af
skabeloner og med afsæt i intuitivt genkendelige designs fra for eksempel Google, når
nye services udvikles. For de skal sandsynligvis løbende ændres i takt med udviklingen, og andre skal slet ikke bruges i ret lang
tid,” siger Kenneth Holm Andersen.
Bruno Alexander Højrizi får det sidste ord:
”Man kunne selvfølgelig vælge kun at
udvikle til Windows Explorer, der er den
mest udbredte browser. Det ville være
rationelt; men det er borgerne, der bestemmer, og de vælger somme tider en anden
browser. Så vi kan på ingen måde tillade os
som kommune at favoriserer en producent
på bekostning af de andre.”

