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Ledelsesresumé
• Faxe Kommune har overvejet implementering af Microsoft 365 (MS365) og eventuelt ny telefoni i kommunen i 

den forbindelse. En foranalyse, der skulle sikre, at beslutningstagerne i Faxe Kommune kommer hele vejen 
rundt om alle relevante problemstillinger, blev udarbejdet maj 2022.

• Her konkluderedes det, at der ikke er nogen væsentlige tekniske forhindringer for en ny og mere robust it-
infrastruktur på basis af fx MS365, men at et kompetenceløft i Center for Teknologi (CFT) er nødvendigt.

• Foranalysen omfattede også Globeteams vurdering af en række mulige scenarier. Denne del af rapporten 
gengives herunder.

• Et hovedscenarie anbefales: Fuld implementering af MS365 med fokus på alle de områder, der kan give 
fordele for Faxe Kommune, herunder sikkerhed, men eventuelt også telefoni.

• En implementering af MS365 er et stort projekt, og det foreslås gennemført i to faser i hhv. 2023 og 2024, hvor 
telefoni eventuelt kan re-implementeres med Microsoft-teknologi (Teams) efter at en oprydnings- og 
forenklingsøvelse er gennemført på dette område. Et længere forløb, som foreslået, giver Faxe Kommune 
mulighed for at håndtere forandringerne og indpasse projektet i kommunens øvrige projektportefølje.

• Detailanalyser kan medføre justeringer og ændringer i både indhold og tidsplaner, da foranalysen ikke kan 
give alle svar på nuværende tidspunkt. Fx kan det vise sig nødvendigt at strække implementeringen over 
længere tid, eller en detailanalyse kan vise mindre behov for udskiftning af nuværende telefoni efter en 
revitalisering.

• Implementeringsprojektet anbefales derfor indledt med et forprojekt, der sætter en organisatorisk ramme, så 
der sikres tilstrækkeligt højt fokus på forandringsledelse for at igen sikre, at formål opfyldes, at de ønskede 
gevinster realiseres, og at brugerne er ”med på rejsen”. Implementeringen må ikke bare være endnu et it-
projekt! Desuden vil et forprojekt indeholde de nævnte detailanalyser af bl.a. tidsplan, integrationer og 
telefoni. 

• Globeteams vurdering af økonomien for en implementering af MS365 opsummeres herunder. Den udgøres dels 
af omkostninger til et implementeringsprojekt (hovedsageligt anlæg) og dels omkostninger til licenser 
(løbende drift).
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Implementeringsprojektet 
omfatter udover tekniske projektspor også et forprojekt og et kompetenceløft i CFT, der begge med 
fordel kan påbegyndes allerede i 2022, samt den overordnede projektledelse, forandringsledelse og 
brugeruddannelse. Tidsforbrug for CFT-medarbejdere er medregnet, men ikke for kommunens øvrige 
medarbejdere, og er vist med grå skrift. Omkostningerne til projektets anlæg er estimeret fordelt 
således:

 

Licensøkonomien, 
dvs. de estimerede løbende årlige omkostninger for Microsoft-teknologi, jf. SKI-aftale 50.49, samt årlige 
omkostninger til en tredjeparts telefoniløsning (omstilling) fordeler sig således:

 

• Licensomkostningerne forventes efter 2025 at være på samme niveau, underlagt den kommercielle 
udvikling.

• Potentielle besparelser, særligt ved licenssubstituering, vurderes at andrage 0,5 mio. kr. årligt fra og 
med 2025. Indirekte besparelser/gevinster er ikke estimerede.

• Der er undervejs i estimeringsprocessen identificeret en række ”upsides” (mulighed for lavere 
omkostninger, særligt for 2023 ved udskydelse fra 1. april til senere, og mulighed for større 
besparelser), på den anden siden er der ikke indsat en ”buffer” til uforudsete udgifter.

• Estimatet her vurderes derfor som sikkert. 

mio. kr. 2022 2023 2024 2025

Forprojekt og kompetenceløft (CFT)
(her forudsat gennemført 2022) 0,7 0 0 0

Implementeringsprojekt, eksterne ressourcer 0 2,4 1,7 0

Total, eksternt 0,7 2,4 1,7 0

Implementeringsprojekt, (omregnet tidsforbrug, CFT) 0 0,8 0,5 0

Total, eksterne og CFT ressourcer 0,7 3,2 2,2 0

Mio. kr. 2023 2024 2025

Licensomkostninger, Microsoft 2,8 4,6 4,6 

Licensomkostninger, telefoniomstilling 0   0,1 0,1 

Totale licensomkostninger 2,8 4,7 4,7 

mio. kr. 2022 2023 2024 2025

Forprojekt og kompetenceløft (CFT)
(her forudsat gennemført i 2022) 0,7 0 0 0

Implementeringsprojekt, eksterne ressourcer 2,4 1,7 0

Licensomkostninger Microsoft og telefoniomstilling (0,1 
mio. kr. fra 2024) 2,8 4,7 4,7

Total ramme for nødvendige eksterne midler 0,7 5,2 6,4 4,7
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Situationen i dag og mulige scenarier
Seks mulige scenarier udarbejdet og vurderet i lyset af Faxe Kommunes målsætninger

DEN NUVÆRENDE SITUATION ER IKKE HOLDBAR

 Affødt af en konkret udfordring, hvor den nuværende Microsoft Office 
2013 kontorpakke når ”end of support” april 2023 har Globeteam i dialog 
med Faxe Kommune vurderet seks forskellige scenarier for håndtering af 
denne konkrete udfordring.

 ”End of support” er et problem, da der efter 2023 ikke længere vil 
komme sikkerhedsmæssige opdateringer af de forskellige Apps i Office-
pakken, herunder fx Outlook og Word, der begge ofte benyttes af 
hackere ved angreb. Desuden må det forventes, at integrationer til 
andre systemer fremover vil blive vanskeligere, ligesom brugen af 
”forældet” teknologi ikke vil medvirke positivt til medarbejdernes 
opfattelse af Faxe Kommune som attraktiv arbejdsplads. Den nuværende 
situation er således ikke holdbar.

 Scenarierne er vurderet ud fra deres evne til at håndtere sådanne 
sikkerhedsmæssige udfordringer (en teknologisk vurdering), samt deres 
respektive fordele og ulemper i lyset af situationen i Faxe (AS-IS) og 
Faxe Kommunes strategiske mål for it. 

 Tre scenarier vurderes som relativt attraktive (høj gevinst, relativ lav 
indsats), men et af disse tre, en ”ren licensudskiftning” (at udskifte de 
nuværende licenser med en nyere udgave) anbefales ikke, da økonomien 
er på niveau med de to øvrige attraktive scenarier, der giver langt flere 
fordele. Af de tiloversblevne to scenarier anbefales det at arbejde 
videre med en fuld implementering af MS365 med fokus over tid at 
implementere alle de områder, der kan give fordele for Faxe Kommune.

 Dette hovedscenarium er ligeledes bedst i overensstemmelse med mål, som 
styregruppen for denne foranalyse har sat op, bl.a. at

 Skabe en robust og sammenhængende it-infrastruktur
 Understøtte Faxe kommunes ønske om styrket digitalisering. Indfrie 

"teknologisk gæld”
 Øge it-sikkerheden
 Levere en løftestang for at håndtere udfordringer med telefoni (simplere, 

enklere).
 Med udgangspunkt i hovedscenariet (”Fuld MS365 implementering”) har 

Globeteam med henblik på estimering af licensbehov og omfanget af et 
implementeringsprojekt for dette scenarium udarbejdet et TO-BE-billede. 

 Fokus i TO-BE-billedet er: 
 Fuld implementering af MS365 med alle fordele ved at gå i skyen, hvor det 

giver mening for Faxe Kommune (successivt) 
 Exchange mail flyttes til skyen
 Udnyttelse af Teams til telefoni
 MS365 sikkerhedspakker implementeres og bidrager til øget sikkerhed 
 Desktop og mobil deployment anvendes til opdateringer af lokale pc’er og 

mobiler
 Fildeling hovedsageligt i skyen.

 Et road map under hensyn til forandringskapaciteten i Faxe Kommune (både 
blandt brugere og it-medarbejdere i CFT) er skitseret og en delt 
implementering over kalenderårene 2023 og 2024 foreslås.
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Seks mulige scenarier
En gennemgang af de overordnede muligheder

”Det må ikke bare blive en licensøvelse. Det skal være et 

redskab til oprensning i den eksisterende systemflade”Styregruppemedlem

ScenarierAS-IS
SCENARIER 

Globeteam har med udgangspunkt i dialog med Faxe Kommune vurderet seks forskellige scenarier, eller overordnede 
muligheder, for håndtering af den konkrete udfordring med Office 2013 licenser. 

De er vurdereret med hensyn til deres evne til at håndtere sikkerhedsmæssige udfordringer (en teknologisk vurdering), samt 
deres respektive fordele og ulemper i lyset af situationen i Faxe (AS-IS) og Faxe Kommunes strategiske it-målsætning om en 
mere robust it-infrastruktur.

Vurderingen fremgår af de næste sider
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Vurdering af de seks scenarier

Lille indsats, mange fordele

Office 2013 Upgrade til ”Office 
2022” (202X)

Delvis MS365  
("Office 365") Fuld MS365 Google Workspace OpenOffice

Scenariet er et 
”nulscenarie”, hvor 
ingenting gøres. Dette er 
ikke holdbart eller 
realistisk, men medtaget 
af sammenligningsgrunde

Scenariet er at betragte som 
en ren licensøvelse: At 
mitigere den eksisterende 
risiko for bl.a. 
sikkerhedshændelser

Scenariet fokuserer 
hovedsageligt på at 
løse licensudfordringen 
og drager ikke fordel 
af al funktionalitet i 
MS365

Scenariet drager fordele af 
alle elementer i MS365-
pakken. Dog er det ikke 
sikkert, at Faxe ønsker at 
udnytte alle disse.

Scenariet indebærer et skift 
af teknologi til et andet 
teknologisk ”økosystem”, 
som CFT eller kommunens 
medarbejdere ikke har 
erfaring med 

Scenariet er medtaget efter 
ønske fra Faxe Kommune, 
men anbefales ikke, da der 
ikke er erfaring med 
OpenOffice i større 
installationer

Evne til at håndtere 
Cybersecurtity 
issues (vurdering 
baseret på 
teknologi) (1:lav 5: 
høj)

1 2 5 5 4 1

Sikre fordele • Økonomisk besparelse, 
hvis udskiftning og 
implementeringsprojek
t kan udskydes, men 
udskydelsen er dog kun 
midlertidig (1-2 år) 

• Mindre 
implementeringsprojekt

• Minimalt behov for 
forandringsledelse og 
uddannelse.

• Drift kan håndteres med 
nuværende kompetencer

• Nogle mulige 
driftsbesparelser

• Ny funktionalitet
• Overensstemmelse 

med Faxe 
Kommunes 
strategiske retning 

• Robust ramme for 
sikkerhed

• Ny funktionalitet
• Højere driftsbesparelser, 

færre nyinvesteringer i 
eget driftsmiljø

• Overensstemmelse med 
Faxe Kommunes 
strategiske retning 

• Forventet initiel meget 
attraktiv prissætning pga. 
konkurrence-situationen

• Pris (lav)

Potentielle fordele • ingen øvrige fordele • ingen øvrige fordele • Erstatte 
eksisterende 
licenser/software 
udover Office

• Erstatte eksisterende 
licenser/software udover 
Office

• Telefoni

• Ny funktionalitet • ingen øvrige fordele

Potentielle 
ulemper/
udfordringer

• Integrationer til andre 
systemer holder op 
med at virke pga 
manglende bagud 
kompatibilitet hos 
disse

• Uforudsete 
uhensigtsmæssigheder

• Ingen potentielle 
besparelser på 
datacenter og drift

• Ikke i overensstemmelse 
med cloud-trend

• Usikkert om 
leverandøren bibeholder 
on-prem muligheder 
(licensfordel bliver 
efterhånden mindre 
attraktive)

• Begrænsede cloud 
kompetencer til 
drift

• Erstatning 
af eksisterende SW 
og licenser viser 
sig vanskelig 
at gennemføre

• Schrems II 
usikkerhed

• Begrænsede cloud 
kompetencer til drift

• Integrationer kan vise sig 
vanskeligere 
at gennemføre

• Erstatning 
af eksisterende SW 
og licenser viser 
sig vanskelig 
at gennemføre

• Schrems II usikkerhed

• Uforudsete 
uhensigtsmæssigheder 
(Faxe Kommune 
betræder stort set 
"ukendt land")

• Schrems II usikkerhed

• Uforudsete uhensigts-
mæssigheder (Faxe 
Kommune betræder helt 
"ukendt land")

• Schrems II usikkerhed

Sikre ulemper/
udfordringer

• End of support april 
2023 medfører høj 
risiko for 
sikkerhedshændelser

• Relativt større 
engangsinvestering pga 
licensforhold 

• SKI 50.49 understøtter 
ikke denne licensform 
attraktivt

• Integrationer, 
templates/skabeloner 
skal redesignes. 

• Generelt stort 
implementerings-projekt.

• Ukendt teknologi for 
driftspersonale og SD.

• Stort uddannelsesbehov.

• Integrationer, 
templates/skabeloner 
skal redesignes. 

• Generelt stort 
implementerings-projekt.

• Ukendt teknologi for 
driftspersonale og SD.

• Support usikker
• Stort uddannelsesbehov.

• Det attraktive område: "Høj gevinst, lav indsats" (relativt lav!) 
markeret foroven omfatter tre scenarier, som undersøges 
nærmere med hensyn til licens- og implementeringsøkonomi, 
se næste side.

• For alle de cloud-baserede løsninger er som en potentiel 
udfordring anført ”Schrems II usikkerhed”, der refererer til 
den usikkerhed, som Schrems II-dommen har affødt. Den 
mitigeres ved anbefalinger fra Det Europæiske 
Databeskyttelsesråd (EDPB), men meget forskellige 
europæiske myndigheders (fx Stockholm kommune) 
fortolkning gør, at der fortsat eksisterer en usikkerhed (se 
separat slide). En Transfer Impact Assessment, jf. EDPB’s 
anbefalinger bør derfor overvejes gennemført.  
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Økonomisk vurdering af de tre ”attraktive” scenarier
Office 2013 Upgrade til ”Office 2022” 

(202X)
Delvis MS365  
("Office 365") Fuld MS365 Google Workspace OpenOffice

Licens-
omkostninger 
2023-2025 (mio. 
kr.)

0 15,2 12,0 12,2 Ikke estimeret 
økonomisk

Ikke estimeret 
økonomisk

Forudsætninger Ingen underlicensiering Fra 1.4.2023
Licensomkostninger kan 
givetvis optimeres for dette 
scenarie (som for de øvrige) 
på den anden side er her kun 
medtaget omkostninger til 
nuværende 900 Teams-
licenser, mod 2.400 i de 
øvrige scenarier.

Fra 1.4.2023
Ingen 
telefonilicensudgifter

Fra 1.4.2023    

Estimerede 
implementerings-
omkostninger 
(mio. kr.). 
Ekstern bistand

0 0,3 3,0 4,8 Ikke estimeret 
økonomisk

Ikke estimeret 
økonomisk

Forudsætninger Forudsat at status quo (ingen 
sikkerhedshændelser, ingen 
integrationsudfordringer, 
etc.) kan opretholdes, hvilket 
dog ikke er realistisk

Implementerings-
omkostninger er anslåede. 
Muligt spænd: 0,1-0,5 mio. kr.

Der er taget 
udgangspunkt i 
estimaterne for 
scenariet "Fuld MS365". 
Herfra fraregnet: 
sharepoint/ onedrive-
implementering, samt 
implementering af 
telefoni og mobil og 
desktop deployment (i 
alt 1.147 t))

Estimaterne omfatter 
implementering af alle 
potentielt relevante 
dele af MS365, inklusive 
telefoni, fillagring i 
cloud og mobil/desktop 
deployment

Intet sikkert grundlag for 
estimering. Omfanget 
vurderes af være mindst 
af samme størrelsesorden 
som for "Fuld MS365"

Intet sikkert grundlag 
for estimering. Scenariet 
anbefales ikke

Total 2023-2025 
(mio. kr.) 0 15,5     15,0     17,0        

2023-2027 (mio. 
kr.) 0 20,1     24,4 26,4        

• De tre ”attraktive” scenarier vurderet med hensyn til 
licensomkostninger og implementeringsinvestering: 

• Upgrade til Office 202X (nu Office 2021) vurderes ikke som 
attraktivt da SKI-aftale 50.49 ikke understøtter ”evige” 
licenser (engangslicensomkostningerne er høje) og 
gevinsterne ved scenariet er basalt set kun at håndtere 
licensudfordringen (”Office 2023 out of support”)

• ”Delvis MS365”-scenariet fordrer stort set samme indsats og 
økonomi som ”Fuld MS365”, men giver færre fordele, særligt 
langsigtet. Scenariet er desuden i sin essens identisk med 
"Fuld MS365" (forskellen er, at komponenter er fravalgt 
implementeret, der dog er inklusive i licens)

• Der er derfor arbejdet videre med estimering af et hovedscenarie, 
fuld implementering af MS365, i et tempo, der passer Faxe 
Kommune, da det er dette scenarie, der potentielt giver kommunen 
de fleste fordele, og som matcher de specifikke fordele, som 
styregruppen ved en drøftelse i løbet af foranalysen pegede på.
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• For alle licensomkostninger er der taget udgangspunkt i følgende fordeling af brugere: 1100 ”lette” brugere, 900 ”tunge” brugere og 400 ”akademiske” brugere.

• Fsva. licensomkostningerne for ”Upgrade til Office 20XX” er der ikke skelnet mellem tunge og lette brugere, alle tildeles en ”standard office”-licens. 2400 CALS er medregnet, men kun udgifter til 900 Teams-licenser.

• Alle licensomkostninger er oplyst af Atea A/S på baggrund af dialog med udgangspunkt i Faxe Kommune. Yderligere forbehold (særligt mulige upsides) for licens- om implementeringsomkostninger fremgår af rapporten ”Foranalyse”, maj 
2022, Globeteam. 
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Schrems II

• På baggrund af Schrems II-dommen udsendte Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) 
anbefalinger til, hvordan organisationer skal håndtere de krav, som dommen medfører, 
”Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure 
compliance with the EU level of protection of personal data, Version 2.0, Adopted on 18 
June 2021”. 

• Bekymringerne og udfordringerne blev dog umiddelbart ikke mindre af disse anbefalinger, da 
de stiller komplekse juridiske og tekniske krav til de organisationer, som fortsat ønsker at 
anvende amerikanske cloud-leverandører. Og offentlige myndigheder i hele EU har vurderet 
lovligheden af overførslerne vidt forskelligt. Datatilsynet har endnu ikke opdateret en særlig 
dansk vejledning, men peger fortsat på EDPB’s anbefalinger. 

• Anbefalingerne fra EDPB er at gennemføre en såkaldt TIA, ”Transfer Impact Assessment”, 
der i seks trin kigger på teknik, kontraktsforhold og supplerende sikkerhed mod at data kan 
blive overført og blive tilgængelige for amerikanske myndigheder. En anbefaling Globeteam 
også støtter.

• Microsoft garanterer opbevaring af data i EU, men …

• de kontraktuelle forhold ved indgåelse af en aftale med Microsoft (særligt 
databehandleraftalen), anbefales, hvis der er en usikkerhed hos Faxe Kommune, at blive 
nærmere undersøgt fx ved udarbejdelse af et responsum fra kommunens advokat eller fra en 
advokat med speciale i it-ret.

SCHREMS II-DOMMEN HAR EFTERLADT EN BEKYMRING HOS DE, DER BENYTTER ELLER OVERVEJER AT BENYTTE SÆRLIGT AMERIKANSKE CLOUD-
LEVERANDØRER, SOM HER MICROSOFT, SÆRLIGT DA DOMMEN OG EDPB’S EFTERFØLGENDE ANBEFALINGER ER TOLKET MEGET FORSKELLIGT. 

DER ER FORTSAT MANGE GODE FORRETNINGS- OG SIKKERHEDSMÆSSIGE GRUNDE TIL AT BENYTTE CLOUD, HERUNDER MS365.
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