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Styregruppemøde

På Teams tirsdag d. 7. juni 2022, kl. 12.30-13.25

Deltagerne var:

Henrik Brix, Favrskov Kommune

Henrik Krøyer-Larsen, Slagelse Kommune

Jesper Schmidt, Sønderborg Kommune

Jon Badstue Pedersen, Syddjurs Kommune

Steen Bligaard, Aarhus Kommune

Joachim Daus-Petersen, Aarhus Kommune

Bo Erik Worsøe, Syddjurs Kommune

Henrik Bojsen, Syddjurs Kommune

Tim Hansen, Droids Agency

Afbud:

Søren Jensen, Sønderborg Kommune

Inge Speirmann-Vognsen, KOMBIT
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Agenda

1. Siden sidst

2. Status på leverancer (orientering)

3. Tilretning, vedligehold, driftsmodeller (Droids, orientering) 

4. Prioritering af midler til projektafrunding (beslutning)

5. Efteråret i projektgruppe og styregruppe (drøftelse)

6. Evt.
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1. Siden sidst

1. Syddjurs-simulering – drøftelse i organisationen

2. Aarhus-simulering - leasing

3. Kommunenyt:

a) Sønderborg

b) Slagelse

c) Favrskov

4. Grand Review
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Grand Review på Maltfabrikken
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2. Status på leverancer

1. PoC på skadedyrsområdet: ingen respons fra Sweco og Geokon

2. Simuleringstool:
A. Simulering niveau 2 – kører, onboarding af Slagelse, Sønderborg og 

Favrskov udestår

B. Simulering niveau 5 - kører, onboarding af Slagelse, Sønderborg og Favrskov 
udestår 

C. Intelligent tildeling – klar men integration mod flådestyringssystemer 
udestår

D. AI-platform - indkøbt, implementeret og i drift

3. Erfaringer med tværkommunalt AI-projekt: ledelse, roller, AI-
platform/driftsmodeller, SCRUM, virtuelt samarbejde
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2. Status på leverancer (input fra Tim)

• Simuleringstool er sat i Drift i Aarhus og Syddjurs Kommune

• Simulering kan gennemføres på ”rensede” delflåder 
(hvor metadata er valideret af kommunen)

• Aarhus-app er konfigureret med dedikeret URL

• Live-datajob på begge kommuner er gjort klar til deployment, men ikke sat i produktion

• Der er en række små bugs og ændringsønsker, som ikke er implementeret endnu – de er 
gemt i back loggen i Jira og foreløbigt parkeret.

• Grace-platform fra 2021.AI

• Platformen er i drift for Aarhus og Syddjurs

• Platform er klar til at bliver taget i brug af øvrige 3 kommuner (og der er ifølge 2021.AI 
arbejdet på at gøre den klar til skalering).
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3. Tilretning, vedligehold, driftsmodeller

Drift af simuleringstoolet

• Kommunerne har betalt for drift og vedligehold af Grace-platformen fra 
2021.AI resten af 2022. 

• Det er uklart, hvad omkostningen er for at fortsætte driften i 2023 og for en 
evt. kommune nr. 6 (det er ikke nødvendigvis den samme pris 
fremadrettet). Vi har lige inden pinsen haft et møde med 2021.AI og bedt 
om at få en indikation på prisniveauet. 

• Vær opmærksom på, at der ikke indgår vedligehold, support og evt. 
tilretning af simulerings-applikationen i aftalen med 2021.AI.

OBS! Droids Agency udarbejder et oplæg til driftsmodeller og prismodeller i 
løbet af efteråret 2022 uanset hvordan vi organiserer projetet fremadrettet. 
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3. Tilretning, vedligehold, driftsmodeller

Driftsmodeller

1. ”Grace-Syddjurs”
I har via ”Syddjurs-aftalen” adgang til Grace som AI-platform med hosting hos 
SafeSpring i Sverige.

2. Grace på egen kontrakt
I laver jeres egen aftale med 2021.AI om anskaffelse af Grace-platformen på 
valgt hostingsprovider. Dette giver nok mest mening, hvis I har videre 
ambitioner og behov for en dedikeret AI-platform. 

3. Azure – As-a-service
Droids Agency tilbyder drift og vedligehold af simuleringstool som en stand 
alone applikation as-a-service på Azure-platformen. Der foretages i dette 
scenarie yderligere dataminimering. 

9



4. Prioritering af midler til projektafrunding

• Dokumentation af kode og algoritme – basal model udføres, mulighed for 
udvidet model

• Opdatering af konsekvensanalyse – 1.0-udgave er ikke helt up-to-date og 
Kammeradvokaten kan hyres ind til at lave version 2.0 inkl. Graceplatformen

• Afrapportering deluxe med input fra leverandører – basal udgave a la Faglig 
status eller deluxe med  Droids og Qampo som medskribenter

Hvilke(n) skal prioriteres?

Der prioriteres i rækkefølgen: Dokumentation, Opdatering, Afrapportering de luxe.

Styregruppen får mulighed for at kommentere og foreslå ændringer til 

afrapporteringen inden den færdiggøres og indsendes til Digitaliseringsstyrelsen og 

KL.
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5. Efteråret i projektgruppe og styregruppe

Joachim, Steen og Tim tegner sporene op og vi drøfter
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Tak for godt
samarbejde!
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