
Ambitionsniveauer – 3 scenarier 

Her præsenteres 3 forskellige muligheder for ambitionsniveau. Oversigten indeholder følgende: 

 Scenarie  

 Borgeroplevelse (hvad får borgeren) 

 Brugervenlighed (hvad kræver det af foreninger og andre som skal lægge arrangementer m.m. ind) 

 Personaleressourcer (hvad kræver det af personalet i administrationen) 

 Prisoverslag (hvilken pris kan vi forvente i etablering og årlig drift 

 Scenarie 1 
Kalender + lokationer + 

seværdigheder 

Scenarie 2 
Kalender + lokationer 

Scenarie 3 
Kalender 

Borgeroplevelse Borgerne får kalender over hele 
kommunen, over enkelte 
lokaliteter og de kan få overblik 
over kommunens 
seværdigheder. Vil man f.eks. på 
se på kunst i Faxe, kan 
hjemmesiden give overblik over 
hvilke kunstværker der findes og 
hvor. Denne løsning har dermed 
flere valgmuligheder end de to 
første.  
Løsningen kan laves med 
responsivt design. Den 
indeholder mange oplysninger, 
og der er risiko for, at det bliver 
uoverskueligt på små enheder 
(tablet og mobil).  

Borgerne får en kalender samt 
mulighed for at gå ind på en 
enkelt lokaltion. Den giver 
dermed overblik over 
arrangementer i kommunen som 
helhed og overblik over 
arrangementer i de enkelte 
lokaliteter. Det er en fordel for 
de som f.eks. kun vil vide hvad 
der sker i Kultunariet. Her er flere 
faner og flere muligheder, hvilket 
gør siden en anelse mindre 
overskuelig. 
Løsningen har responsivt design, 
og vil fungere fornuftigt på alle 
enheder.  

Borgerne får en ren kalender. Den 
er simpel, overskuelig og giver 
overblik over arrangementer i 
kommunen inden for en given 
periode. Enkelte arrangementer 
kan søges frem.  
Løsningen har responsivt design 
(kan ses både på computer, tablet 
og mobil) som vil være 
overskueligt.  



 

Brugervenlighed Denne løsning kan kræve flere 
oplysninger fra arrangører, ved 
indtastninger.  
 

Brugervenligheden er stadig god, 
men det kan være sværere at 
finde rundt, da der er flere 
muligheder.  

Det er let og simpelt at lægge sine 
arrangementer ind. 
Brugervenligheden for de enkelte 
foreninger og andre arrangører er 
derfor stor. 

 Personaleressourcer Arrangementer skal godkendes 
før de kommer på kalenderen. 
Oplysninger om lokaliteter og 
seværdigheder skal tastet ind og 
løbende opdateres. Dette kan 
blive tidskrævende. Behovet for 
vejledning og hjælp til 
foreninger og andre, stiger i takt 
med kompleksititeten.  
 

Arrangementer skal godkendes 
før de kommer på kaldeneren. 
Oplysninger om de enkelte 
lokaliteter skal tastes ind og 
opdateres ved behov. Da her er 
flere muligheder, kan det kræve 
mere hjælp og vejledning til 
foreninger og andre.  

Arrangementer skal godkendes før 
de kommer på kalenderen, og der 
skal muligvis ydes lidt hjælp til 
enkelte foreninger. Prioriterede 
arrangementer kan med fordel 
fremhæves.  

Prisoverslag Etablering: ca. fra 110.000 kr. og 
opefter. Denne løsning kan 
kræve softwareudvikling og 
prisen er dermed svær at 
forudse.  
Drift: fra ca.25.000 kr og op alt 
efter merpris ved udvikling. 
 

Etablering: ca. 89.000 – 110.000 
kr. alt efter udbyder. 
Drift: ca. 20.000 – 69.000 kr. alt 
efter udbyder. 

Etablering: ca. 69.000 kr. alt efter 
udbyder. 
Drift: ca. 20.000 – 69.000 kr. alt 
efter udbyder. 

 


