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Implementeringen af Statsforvaltningens 

nye digitale produktionssystem har taget 

seks måneder. Hastighed er en afgørende 

faktor i digitaliseringen, mener cBrains 

CEO Per Tejs Knudsen. 

Af Jan Horsager 

Interview: 

I løbet af det sidste halve år har Statsfor-

valtningen gennemført en digital revoluti-

on. Implementeringen af cBrains F2 soft-

wareplatform har hurtigt og effektivt givet 

Statsforvaltningen et digitalt produktions-

apparat, der integrerer alle dele af sagsbe-

handlingen. 

Hastigheden er en afgørende faktor for 

succesen, mener cBrains CEO, Per Tejs 

Knudsen. Han peger på to steder i digitali-

sering, hvor hastigheden er en afgørende 

faktor: Implementering og eksekvering. 

Implementering handler om projekterne 

og eksekvering handler om ledelse. Og når 

hastigheden er så afgørende, så er det 

ifølge Per Tejs Knudsen fordi teknologien 

udvikler sig eksponentielt, mens menne-

sker alene tænker lineært. 

”Vores problem er ikke teknologien, men 

vores evner til at udnytte den. Hvis it-

projekter varer længere, end det tager 

teknologien at flytte sig, så er muligheder-

ne for at høste gevinsterne allerede 

spildt.” 

”For teknologien påvirker ikke alene pro-

cesserne som understøttes. Den påvirker 

også målet for digitaliseringen i form af 

effektivisering eller innovation. Derfor er 

det rigtigt, rigtigt vigtigt, at ledelsen i en 

organisation ved, hvad den vil opnå med 

digitaliseringen, og hvad der er muligt at 

opnå organisatorisk med teknologien.” 

Ledelsesfokus 

Det er i det klare ledelsesfokus, at kimen 

lægges til at sætte fart på implementering 

og eksekvering. Per Tejs Knudsen peger på 

Statsforvaltningen som et eksempel på 

kunsten at digitalisere en styrelse på seks-

måneder. 

Statsforvaltningen har nu afsluttet imple-

menteringen af F2, som digitalisering-

splatform. Digitaliseringen er en del af et 

forandringsledelsesprojekt, fordi det i den 

politiske aftale om at fusionere de fem 

regionale statsforvaltninger til én myndig-

hed er forudsat, at der skal arbejdes med 

digitalisering for at imødegå de kommende 

års bevillingsfald. 

”Projektet hos Statsforvaltningen er ret 

interessant: Den samlede platform bliver 

skiftet ud på seks måneder. Med et pro-

jekt, der varer seks måneder undgår vi, at 

teknologien flytter sig. Men det gør den, 

hvis projektet varer to eller tre år.” 

”Den klassiske tilgang til at lave projekter 

med teknologi, hvor der bruges et år på 

overvejelser, et år på udbud, et eller to år 

på implementering: Det er ikke rettidig 

omhu,” siger Per Tejs Knudsen.  

Rettidig omhu 

Han peger på, at rettidig omhu i et gen-

nemdigitaliseret samfund eller et d-land er 

noget andet end i det industrialiserede 

samfund, vi er vant til at bruge som måle-

stok.  

”Vi taler om mål der flytter sig. Teknologi-

udviklingen gør det løbende muligt at løse 

opgaver på nye måder og lede på nye må-

der: Det skal ledelsen hos kunden forholde 

sig til. Mulighederne i teknologien skal 

leverandøren forholde sig til og sikre, at 

kunden er opmærksom på.” 

”Vi skal erkende, at teknologien i sig selv 

ændrer spillereglerne. Og det er et fælles 

ansvar for kunder og leverandører at ud-

nytte mulighederne optimalt,” siger Per 

Tejs Knudsen. 

”Denne her hastighedsdiskussion er ikke 

blot en diskussion om hastighed for  

hastighedens skyld. Men fordi teknologien 

udvikler sig, så vi sammen med kunderne 

sikrer, at vi leverer det, der er brug for i 

dag i stedet for det, der var brug for i går,” 

siger Per Tejs Knudsen. 

F2 i centraladministrationen 

 Beskæftigelsesministeriet 

 Klima-, Energi- 
og Bygningsministeriet 

 Miljøministeriet 

 Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter 

 Ministeriet for Børn, 
Ligestilling, Integration og 
Sociale Forhold 

 Statsministeriet 

 Transportministeriet 

 Udenrigsministeriet 

 Økonomi- 
og Indenrigsministeriet 

 
 

 Digitaliseringsstyrelsen 

 DMI 

 Energistyrelsen 

 Erhvervsstyrelsen 

 Statsforvaltningen 

 

Rekvirer brochurer : 

cview@cbrain.dk 
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Digitalisering  i Statsforvaltningen 

Stor volumen i produktionen 

200.000 afgørelser om året 

500.000 breve ind 

600.000 breve ud 

350.000 telefonopkald 

100.000 fremmødende 

Mål for digitalisering med F2 

Effektivisere: Statsforvaltningens 
bevilling falder ca. 90 mio. kr. fra 
2013 til 2016. 

Skabe en fælles platform med en 
enkel datamodel. 

Gøre nytænkning og innovation 
mulig ved hjælp af  it. 

Understøtte medarbejdernes 
hverdag. 

Sikre høj borgertilfredshed. 

Centrale elementer 

 Automatiseret sagsflow 

 Integration til offentlige 
registre 

 Styring af sagsprocesser 

 Digital post  og fjernprint 

 Aktindsigt 

 Flette og frasearkiv 

F2 erstatter Statsforvaltningens 
14 år gamle esdh-løsning samt en 
række fagsystemer. 

Som digitalt produktionssystem 
integrerer F2 sagsbehandling, 
fagprocesser og sagsstyring. 

Statsforvaltningen har cirka 550  
ansatte, der løbende arbejder på 
30.000 sager indenfor bl.a.: 

 Familieret  

 EU 

 Værgemål 

 Bidrag 

 Tilsyn 

Mødebooking  

I februar vandt cBrain udbuddet 
om at levere digital møde-
booking til Statsforvaltningen. En 
løsning som integrerer med F2 
og understøtter en række fag-
processer. 

cBrains løsning til mødebooking 
er i brug hos cirka 20 a-kasser i 
en privat cloud hos AK Samvirke. 

Ledige medlemmer af a-
kasserne kan via selvbetjening 
booke rådighedssamtaler. 

Bag løsningen til mødebooking i 
a-kasserne ligger en kompleks 
proces, der relaterer ønsker om 
mødetid til ledige tider hos sags-
behandlere og a-kassens lokaler 
og den lediges sag i fagsystemet. 

Illustration: © massimo_g - Fotolia.com  
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Hastighed, afklaring og involvering er 

nøgleingredienser i administration- og it-

chef Rasmus Kruses arbejde med at lede 

digitaliseringen. 

Af Jan Horsager 

Ledelse: 

Rasmus Kruse var ikke i tvivl, da han for et 

års tid siden begyndte at sætte de første 

konkrete ord på planen om at digitalisere 

den nye Statsforvaltning. Projektet skulle 

erstatte en underskov af forskellige it-

løsninger i Statsforvaltningen med et digi-

talt produktionssystem, der integrerer 

sagsbehandling og fagprocesser. 

Det blev til en 

digital revolution 

på seks måneder.  

”Hvis vi skulle 

gøre det her, så 

skulle vi gøre det 

hurtigt,”  Sådan 

beskriver Rasmus 

Kruse enigheden i 

Statsforvaltnin-

gens topledelse. 

”De seks måne-

der var et stort 

ønske hos både 

Statsforvaltnin-

gen og cBrain, 

fordi vi bliver 

klogere af, at 

sætte software i arbejde og så justere. 

Men derfor er det også afgørende at tæn-

ke kommunikation og uddannelse af bru-

gere ind fra starten af projektet.” 

”Vi var helt enige om, at der først og frem-

mest var behov for at holde kortene tæt til 

kroppen for at få kortlagt den eksisterende 

løsning og klarlagt Statsforvaltningens 

behov og valgt løsning. Når vi så havde fast 

grund under fødderne, så var det planen at 

involvere organisationen så bredt som 

muligt i implementeringen, ” fortæller 

Rasmus Kruse.  

Sådan blev det. Og 5. januar 2015 kunne 

Statsforvaltningen tage F2 i brug som det 

nye digitale produktionssystem efter, hvad 

Rasmus Kruse - uden tøven - kalder så tæt 

på en perfekt implementering som mulig. 

”Selvfølgelig er der udfordringer, men ikke 

noget vi ikke havde forudset eller oriente-

ret organisationen om på forhånd. Og der 

er også produktionstab, men de fleste 

enheder bevæger sig her midt i februar 

2015 ikke så langt fra det normale niveau 

og for nogle på indeks 80—90, så der er 

ingen grund til at tro, at vi ikke skulle have 

elimineret alle udfordringerne efter første 

kvartal – som planlagt.” Men Rasmus Kru-

se er heller ikke i tvivl om, at det har været 

afgørende med topledelsens fokus på ha-

stighed og afklaring i forhold til procesun-

derstøttelse og automatiseret sagsflow. 

”Det er vigtigt at 

få taget nogle 

beslutninger, og 

hvis hastigheden 

ikke er høj i digita-

liseringsprojekter, 

så risikerer vi, at 

teknologien er 

forandret.” 

”Derfor vidste vi i 

den øverste ledel-

se, hvad vi ville, 

og havde svar på 

rede hånd. Da den 

del af processen 

var overstået, 

kunne vi involvere 

alle i organisatio-

nen og få så mange input som muligt  til  

digitaliseringsarbejdet,” siger Rasmus Kru-

se.  

Sammen med den tekniske projektleder på 

Statsforvaltningens F2-implementering 

drog Rasmus Kruse på Road Show til de ni 

afdelinger. Formålet  var at informere om 

implementeringen af F2 , og at Statsfor-

valtningens digitaliseringsprojekt ikke 

stopper med det. Samtidig gav det medar-

bejderne en mulighed for at få afdækket 

tvivlsspørgsmål og bekymringer. 

Erfaringerne var så gode, at de i løbet af 

foråret 2015 igen tager på Road Show og 

lytter til erfaringer og tanker om den fort-

satte digitalisering af Statsforvaltningen. 

 

Den digitale revolution  
i Statsforvaltningen 

”Vi ville ikke bare have et 

esdh-system, men en innova-

tiv esdh-software; et digitalt 

produktionssystem, som giver 

credit hos medarbejdere og 

borgere” 

Rasmus Kruse, 

 it- og administrationschef,  

Samarbejde med cBrain 

Centrale udviklingselementer i 
Statsforvaltningens F2-projekt: 

 Automatiseret sagsflow 

 Integration til offentlige 
registre 

 Styring af sagsprocesser 

 Digital post  og fjernprint 

 Aktindsigt 

 Flette og frasearkiv 
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Implementering: 

Der er endnu ikke lavet nogen arbejds-

pladsvurdering (APV) efter de 550 medar-

bejdere i Statsforvaltningen ved årsskiftet 

tog F2 i brug som nyt digital produktions-

system. Men i skrivende stund – midt i 

februar 2015 – er arbejdet med en evalue-

ring netop gået i gang.  

”Jeg sidder i kraft af min rolle som tovhol-

der på initiativerne i forandringsledelses-

projektet med til ledermøderne. Og det er 

tydeligt at høre på vandrørene, at bruger-

ne er optimistiske i forhold til det nye 

system.” Sådan siger Marie Martens 

Lawsen, som er specialkonsulent i Admini-

strationen hos Statsforvaltningen.  

Medarbejderne er efter den første halvan-

den måned stadig ved at vænne sig til F2 

og den digitale sagsbehandling, der inte-

grerer alle funktioner, idet al sagsbehand-

ling foregår fra Vidensarbejderens Desk-

top. Hvor en ægteskabssag tidligere kræ-

vede, at sagsbehandleren mindst en gang 

arbejdede i op til syv forskellige applikati-

oner, fra hun for eksempel åbnede sagen i 

en styringsreol over tjek af betaling, cpr-

opslag, dokumentproduktion, arkivering, 

udskrivning eller mailafsendelse, til sagen 

var afsluttet og arkiveret. 

”Første oplevelse har været, at vi ikke 

længere er udfordret af svartiderne, som 

opstår i skiftet mellem forskellige applika-

tioner. Vi er i gang med at vænne os til 

den nye måde, at arbejde på i F2, som for 

eksempel nye måder at finde sagerne på 

og søge akterne frem.” Det fortæller Kir-

sten Rosenkilde Olsen, som er souschef på 

det Familieretlige Kontor. Hendes opgaver 

er koordinering på kontoret og i mindre 

omfang egentlig sagsbehandling. Men 

samtidig har hun været med til at undervi-

se  kollegerne i F2-anvendelse. 

Hun peger på, at metoden til at vænne sig 

til den nye måde at arbejde på i F2 blandt 

andet ligger i, at Vidensarbejderens Desk-

top har et søgevindue, et aktvindue og et 

sagsvindue som al sagsbehandlingen fore-

går fra. 

”Når man har den tematik inde på rygra-

den, så bliver det nemmere at forstå. På 

den måde minder F2 mere om en moder-

ne web-arbejdsform, hvor vi tidligere har 

været vant til at skulle lukke vinduer ned 

på skærmen for at komme videre i sags-

behandlingen,”  fortæller Kiristen Rosen-

kilde Olsen. Undervisningen af kollegerne 

i december er foregået efter Herskin-

metoden. Metoden kræver it-løsninger, 

som er intuitive at anvende og bygget op 

med en moderne brugergrænseflade. Det 

er nødvendigt for brugerne at forstå, 

hvorfor it-løsningen skal implementeres, 

hvordan løsningen er opbygget og ikke 

mindst selv at kunne lære nye funktioner. 

”Det var en god tilgang til at undervise og 

floorwalke i organisationen. Trods skepsis 

fra især brugere, som ikke arbejder intui-

tivt, så ser de fleste hurtigt fidusen,” siger 

Kirsten Rosenkilde Olsen. 

Optimismen breder sig  

Statsforvaltningen 

Statsforvaltningens hovedkontor 
ligger i Aabenraa og forvaltnin-
gen har derudover otte afdelin-
ger i Rønne, København,  
Nykøbing F, Ringsted, Odense, 
Aalborg, Ringkøbing og Aarhus.  

Der er cirka 550 ansatte, som 
blandt andet arbejder med: 

 Familieret  

 EU 

 Værgemål 

 Bidrag 

 Tilsyn 

APV er et centralt effektmål 

Arbejdspladsvurderingen (APV) 
er et centralt effektmål for digita-
liseringen i Statsforvaltningen. 

I 2014 viste Statsforvaltningens 
APV, at 29 procent af medarbej-
derne i Statsforvaltningen ople-
vede, at informationsteknologien 
i meget ringe grad understøttede 
deres arbejde.  

Derfor er det mål for digitalise-
ringsprojektet, at gøre denne 
andel meget mindre.  
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Sådan digitaliseres  
arbejdsopgaverne med F2 
Den tjeklistebaserede procesunder-

støttelse i F2 giver sagsbehandlerne stør-

re frihed til at løse opgaverne og sikrer 

øget effektivitet i sagsbehandlingen. 

Sagens dokumenter dannes løbende i 

baggrunden og styringsreolen sikrer 

overblikket. 

Af Jan Horsager    

Produktfokus: 

Den digitale understøttelse af opgaverne i 

sagsbehandlingen er helt central i Stats-

forvaltningens digitale revolution. Med 

implementeringen af F2 foregår behand-

lingen af skilsmissesager nu for eksempel 

efter et tjeklisteparadigme, der vejleder 

sagsbehandleren i de tilknyttede opgaver. 

En tjekliste består af en række forskellige 

opgaver, der kan variere afhængig af sa-

gen. Hvis der for eksempel er børn i et 

forhold, skal der løses en række opgaver 

som har med forældremyndighed at gøre. 

Er der ikke enighed mellem forældrene 

om forældremyndighed, så udløser det 

andre opgaver, end hvis der er enighed og 

så videre. 

Variantstyring 

Det er disse variationer, som afgør, hvilke 

opgaver sagsbehandleren skal løse under 

sagsbehandlingen. I forbindelse med Æg-

teskabsprotokollen hos Statsforvaltningen 

er der omkring 80 variantdefinitioner, der 

kombineret med hinanden vejleder sags-

behandleren i arbejdet. 

Undervejs i sagsbehandlingen defineres 

opgaverne afhængig af de data, som sags-

behandleren for eksempel indtaster under 

vilkårsforhandlinger i en skilsmissesag. 

Samtidig oprettes de dokumenter auto-

matisk, som skal bruges i sagen: breve, 

aftaler, bevillinger, afslag og så videre 

afhængig af sagen og organisationen. 

Automatisk dokumentproduktion 

Dokumentproduktion er tæt knyttet til de 

variantdefinitioner, som skaber tjeklister-

ne i sagsbehandlingen. Afhængig af vari-

anterne kan dokumenterne nemlig finde 

data og fraser som skal bruges til at danne 

dokumenterne og flette dem ind, så doku-

menterne bogstaveligtalt dannes i bag-

grunden af F2-softwaren, mens sagsbe-

handlingen finder sted. 

Det er Claus Mølgaard Laustsen, konsu-

lent hos cBrain, der fortæller om anven-

delsen af F2-softwaren hos Statsforvalt-

ningen. Han har som en del af cBrains 

leveranceorganisation været med til at 

konfigurere F2-softwaren for Statsforvalt-

ningen. 

 

F2: Alt på et sted 

F2 integrerer al sagsbehandling 
på Vidensarbejderens Desktop. 
 
Tidligere skulle en sagsbehandler 
i Statsforvaltningen arbejde i op 
til syv forskellige applikationer 
for at løse opgaverne i en ægte-
skabssag. 

Statsforvaltningen beskriver det 
selv sådan i deres materiale : 

”F2 er vores nye værktøj til sty-
ring af Statsforvaltningens sager 
og dokumenter. 

 Vi skal fremover kun arbej-
de i et system 

 F2 skal understøtte jeres 
arbejde 

 Med fjernprint udskrives 
breve centralt og sendes til 
borgeren som e-post eller 
brev 

 Oplysninger om en sag eller 
borger skal kun indtastes ét 
sted 

 Masser af søgemuligheder 

 Aktindsigt bliver nemmere 

 Chat-funktion, så vi kan 
bruge hinanden og dele vor 
viden 

 Alle standardbreve ligger 
og vedligeholdes på et sted 
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Processer konfigureres 

F2 er standardsoftware, hvor procesun-

derstøttelsen konfigureres - det vil sige, at 

der ikke skal skrives kode men alene æn-

dres indstillinger i standardsoftwaren. Og 

ifølge Claus Mølgaard Laustsen er det helt 

centralt fordi konfigurering gør det lettere 

for organisationen at ændre og udvikle 

processerne, når F2 er implementeret. 

Organisation kan nemlig selv ændre og 

udvikle de digitale processer, når der for 

eksempel kommer lovændringer, organi-

sationen ændrer sig eller lignende. For 

Claus Mølgaard Laustsen er det også vig-

tigt at understrege, at tjeklisteparadigmet 

ikke binder sagsbehandlerne; hverken af 

opgaverne eller rækkefølgen. Det er sags-

behandleren, der med sin faglighed 

træffer beslutningerne i sagsbehandlin-

gen. 

Digital løftestang 

”Man kan sige at tjeklisterne er en digital 

løftestang. Den knapt så erfarne sagsbe-

handler kan få stor hjælp og den erfarne 

sagsbehandler kan løse opgaverne hurti-

gere,” siger Claus Mølgaard Laustsen og 

understreger: 

”Digitaliseringen af pro-

cesserne giver således 

både sagsbehandlerne 

arbejdsfrihed samtidig 

med, at kvaliteten og 

effektiviteten af myndig-

hedens sagsbehandling 

sikres. Kernen er den 

forretningslogik, som 

variantstyringen og tjek-

listerne hjælper med at 

skabe.” 

F2 Styringsreolen 

Med F2 Procesunder-

støttelse har Statsfor-

valtningen fået mulighed 

for at arbejde digitalt 

med processerne i sags-

behandlingen.  I den 

anden ende af produkti-

onen har forvaltningen 

også fået en ny integre-

ret  mulighed for at ska-

be overblik og styre 

produktionen med F2 

Styringsreolen. Styrings-

reolen er en digital reol, 

hvor man kan finde sa-

ger organiseret på hyl-

der.  Hylderne konfigureres efter behov og 

kan indrettes efter de mange typer af 

metadata, som F2 giver mulighed for at 

mærke sager op med. 

I F2 er søgelister – baseret på søgninger i 

metadata – selve kernen i dokumenthånd-

teringen og sagsbehandlingen. F2 Sty-

ringsreolen er i princippet et meget avan-

ceret søgeresultat, som er grafisk fremstil-

let.  

Statsforvaltningen  bruger Styringsreolen 

til at organisere og lede produktionen af 

de 30.000 sager, som løbende er under 

behandling. Sagsbehandlerne kan fra Vi-

densarbejderens desktop åbne styringsre-

olen og finde sagerne med for eksempel 

en bestemt prioritering. Med et klik åbnes 

sagen med alle de tilknyttede akter og 

dokumenter, sagsbehandlingen kan gå i 

gang. 

På samme måde kan mellemledere og 

topchefer bruger styringsreolen til at få 

overblik, planlægge og styre sagsbehand-

lingen i Statsforvaltningen. 

 

Statsforvaltningens F2 

F2 består af et basisprodukt og 
mere end 30 udvidelsesmoduler, 
der integrerer forskellige funktio-
ner i sagsbehandlingen. 

Hos Statsforvaltningen er især 5 
moduler i fokus: 

F2 Aktindsigt til generering af 
aktindsigtsrapporter. 

F2 Digital Post Strålfors integrati-
on til aflevering af post i eBoks 
eller til fjernprint. 

F2 Flette og frasearkiv til auto-
matisering af dokumentprodukti-
on. 

F2 Procesundersøttelse til under-
støttelse af sagsforløb, der varie-
rer afhængig af sagens type. 

F2 Styringsreol til overblik over 
og styring af sagsproduktionen. 

En tjekliste består af en række for-

skellige opgaver, der kan variere 

afhængig af sagen. Det er disse vari-

ationer, som afgør, hvilke opgaver 

sagsbehandleren skal løse under 

sagsbehandlingen. 

F2 Styringsreolen giver et grafisk 

overblik og muligheden for at styre 

sagsproduktionen. Dobbeltklik på 

hylden og se alle sagerne. Statsfor-

valtningen har selv defineret hylder-

ne og kan definere nye i 

administrationsmodulet.  



 

 

cBrain  - The Process Company 

cBrain er en ingeniørvirksomhed med en solid softwareteoretisk baggrund. Vi hjælper med at skabe målbare effektiviseringsgevinster 

gennem digitalisering af forretnings- og videnprocesser. 

 

cBrain har kunder indenfor både stat, kommune, private virksomheder og organisationer. Det betyder, at vi ofte kan inspirere med 

utraditionelle løsninger ved at anvende ideer på tværs af traditionelle anvendelsesområder. 

 

Vi sikrer innovation og nytænkning gennem anvendelse af et velafprøvet metodesæt, kaldet ”det innovative rum,” hvor vi designer 

løsninger med udgangspunkt i brugeroplevelse og anvendelse. Det giver højere brugertilfredshed 

og reducerer omkostninger til implementering. 

 

cBrain er noteret på Nasdaq-OMX i København. 

Forandringsprojektet i Statsforvaltningen 

har bragt it i en central strategisk position. 

Af Jan Horsager 

Strategi: 

Statsforvaltningen har været under kraftig 

forandring, siden Folketingets beslutning om 

at fusionere de fem regionale statsforvalt-

ninger trådte i kraft som en del af Finanslo-

ven for 2013. Set i et CIO-perspektiv har 

forandringsledelsesprojektet givet pote. 

”Man hører på, hvad vi siger om foran-

dringsledelse, og hvad vi siger om organisa-

tion i it. Nu kommer vi ikke på for sent.” 

Sådan siger 

Statsforvalt-

ningens it- 

og admini-

strationschef 

Rasmus  

Kruse om 

den nye 

centrale 

strategiske 

position, 

som it nu 

indtager i 

Statsforvalt-

ningen. Der er it i alting. 

”Vi har grebet bolde, som ikke er it-bolde 

men forretningsbolde og er løbet med dem” 

Sådan beskriver han selv den udvikling, som 

førte til, at digitaliseringen blev en helt cen-

tral del af forandringsledelsesprojektet i 

Statsforvaltningen. På trods af, at han stod 

med et helt nyt hold, så lykkedes det ham 

både at få spillet holdet sammen og skabe 

de rigtige relationer både blandt chefkolle-

gerne og i resten af organisationen. 

”Derfor vidste vi i ledelsen, hvad vi ville. 

Havde svar på rede hånd. Og så kunne vi 

give den fuld skrue og involvere alle i organi-

sationen.” 

Men Rasmus Kruse fortæller også, at det var 

nødvendigt at få hjælp fra PA Consulting. 

Det handlede både om udviklingsressourcer 

til metoder og lignende og om kompetence-

udvikling i den nye it-organisation. 

”Nu kan vi opruste med Prince2 og metode i 

det hele taget. Og vi arbejder på en stan-

dard business case, som vi kan bruge frem-

adrettet.” 

For Rasmus Kruse er ikke i tvivl om, at Stats-

forvaltningen nu har lagt en digital grund. 

Hans ambition er, at se Statsforvaltningen 

som first mover på borgerservice med tek-

nologien som en afgørende drivkraft.  

It rykker ind i forretningsudvikling 

Kontakt cView 

Har du spørgsmål om cBrains 

produkter og aktiviteter eller 

indholdet i cView, så send en 

mail til cview@cbrain.dk 

Læs mere om livet hos cBrain, 

cBrains produkter og digitalise-

ring i det hele taget på cView.dk 


