
 

 

18. november 2022 
Side 1 af 2 

 

 

Bemærkninger til spareforslag i MBU nr. 47:  

”Ændring i IT-supportstrukturen i Børn og Unge” 

Børn og Unge (MBU) foreslår en besparelse på “Onsite Supporten” på skoler 
og dagtilbud. MBU betaler i dag Fælles Service i Borgmesterens Afdeling for 
at løse opgaven.   

 

Risiko for opgaveglidning til 1. linjeniveau i MBU 

Hvis forslaget gennemføres, vurderer Fælles Service, at det vil få betydning 
for kvaliteten af IT-supporten i første linje i Børn og Unge bl.a. i form af lavere 
grad af fysisk tilstedeværelse lokalt på skoler og dagtilbud. Der vil være læn-
gere vej til personlig hjælp, vejledning og support i dagligdagen.  

Forslaget rummer en fare for, at supportopgaver skubbes længere ud i linjen 
til administrativt personale, lærere, pædagoger og decentrale ledere på tje-
nestestederne, der ikke har IT-support som en del af deres kerneopgave.  

Risikoen for opgaveglidning forstærkes yderligere ved at MBU samtidig fore-
slår, at ordningen med ”Frikøb af ressourcepersoner, der understøtter digi-
tale læreprocesser” (De32) nedlægges; spareforslag 16. De32 understøtter 
arbejdet med digitale læremidler, Chromebooks og teknologiforståelse på 
skolerne m.m.   

Behovet for IT-support tæt på brugerne vil fortsat være til stede. Fælles Ser-
vice vurderer, at de to forslag til sammen vil øge risikoen for en uhensigts-
mæssig opgaveglidning, hvor IT-support, systemanvendelse og digital dan-
nelse af medarbejdere skubbes ud i driften eller slet og ret ikke løses. 

 

Gennemførelse af besparelse via stordrift og synergier  

Gennemføres besparelsen vil Fælles Service gøre alt for at fastholde et højt 
kvalitetsniveau i Onsite Supporten, der rummer tilgængelighed til hjælp, lo-
kal tilstedeværelse på skoler og dagtilbud og hjælp til at forbedre organisati-
onens evne til at suge nye forandringer på IT- og digitaliseringsområdet til 
sig.  
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Det kan gøres ved at opbløde de faste ”skodder”, som MBU indtil nu har øn-
sket, der skal være mellem Onsite Supporten og resten af Aarhus Kommu-
nens fælles supportsetup. Fælles Service ser muligheder for at implementere 
besparelsen ved netop at udnytte de stordriftsfordele og synergimuligheder, 
som ligger i at tænke Onsite Supportens ydelser langt tættere sammen med 
resten af Aarhus Kommunes fælles IT-support i Fælles Service; eksempelvis 
via den fælles servicedesk og callcenterfunktion, mere fleksibel og tværgå-
ende brug af supportressourcer, fælles lagerstyring for hardware, hjælp til 
selvhjælp og anvendelsessupport samt selvbetjeningsløsninger med effektiv 
procesunderstøttelse i Serviceportalen (ServiceNow).   

 

Analyse af Onsite Support ordningen 

Børn og Unge foreslår, at der laves en selvstændig analyse af Onsite Suppor-
ten.  Med budgetforliget er det besluttet at styrke IT-området og IT-suppor-
ten generelt, og i den forbindelse skal der gennemføres en analyse af kom-
munes samlede IT-supportstruktur. Fælles Service og MBU er efterfølgende 
blevet enige om, at analysen af Onsite Supporten indgår i den samlede ana-
lyse for at undgå, at der laves to undersøgelser af det samme, og fordi Onsite 
Supporten i dag er en del af Aarhus Kommunes samlede IT-supportenhed i 
Fælles Service. 

 

Andre bemærkninger 

Onsite Supporten har siden etableringen i 2017 udviklet sig til en velkonsoli-
deret ordning, der kan genbruges og skaleres til andre områder i kommunen. 
Ved jævnlige besøg hos skolernes ledelse udtrykkes tilfredshed med den ser-
vice, der leveres. Ordningen har løbende taget nye opgaver ind og gør det 
også i fremtiden.  

Siden etableringen har Onsite Supporten løbende bidraget med effektivise-
ringsgevinster i MBU. Med samarbejdet har MBU realiseret en initial bespa-
relse på 3,3 mio. kr., og sidenhen er der effektiviseret for yderligere 1 mio. 
kr. samtidig med fastholdelse af et tilfredsstillende serviceniveau og glade 
medarbejdere.   

 

Med venlig hilsen 

Jesper Dannerfjord 


