Kokkedal den 13. maj 2019

Til Borgmesteren i Fredensborg Kommune.
Kære Thomas,

Som du måske erindrer, så runddelte Finn Kamper-Jørgensen ved Borgmesterfrokosten et papir omkring de dataudtræk, som man finder f.eks på Skive Kommunes1 hjemmeside, hvor et eksternt firma
har lavet et udtræk af stort set alle data som er relevant for kommunen.
Seniorrådets IT-afdeling har undersøgt dette lidt nøjere. Det viser sig, at det er et firma (IA-Konsulenterne)
her i Kommunen, som har fremstillet dette udtræk fra mangfoldige offentlige databaser, og præsenterer det i en overordentligt overskuelig form.
Seniorråd er interesseret i, at dette system også kørte på Fredensborg Kommunes hjemmeside således, at der ville være let adgang til alle relevante data for borgerne, Seniorrådet, Byrådets politikere
og i en snæver vending også administrationen.
Vi har oplevelsen, at adgang til disse tal kunne være til meget stor hjælp for os i Seniorrådet her under
budgetlægningen, men også helt generelt for intersserede borgere og politikerne, da der er mulighed
for at sammenligne mellem kommunerne.
Alle tal komme med kildeangivelse, som også indeholder datoen (eller året) data er trukket, og firmaet
har automatiseret dette, således at tallene opdateres, når de ændre sig hos kilden.
Seniorråd kunne godt tænke os at have adgange til alle disse data (specielt for ældreomsorgen).
Vi mener dog, at alle skulle kunne have adgang, og vi kan specielt for kommunen anbefale, at se på
menupunktet “Flyt til kommunen”, hvor der argumenteres for at flytte til Fredensborg.
Vi ser også den generelle side “Satser & beløb”, hvor en stor del af normalt svært tilgængelige satser
er samlet på ét sted.
Det ville være muligt for Seniorrådet, at lægge disse data på sin egne hjemmeside, for et beløb, som
vi var i stand til at betale (ca. kr 10.000 årligt). Vi mener dog, at denne adgang er så universel og
vigtig, at besøgstallet på Seniorrådets hjemmeside er for lille til at retfærdiggøre, at vi lægger tallene
på siden.
Vi har lige nu fået en demo adgang til systemet, som holdes åben i kort tid.
Vi kender ikke til, hvad det ville koste kommunen, men IA-Konsulenterne har til Seniorrådet opgiver
en pris på ca. kr 3.600 pr. måned for Kommunen.
Med venlig hilsen
Niels Mehnke

Niels Søndergaard

Formand for Seniorrådet

Gruppleder IT & komms

kopi: Kommunaldirektør Kim Herlev og Økonomidirektør Mads Toftegaard
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Også kommunerne Samsø, Nyborg, Lyngby-Taarbæk, Glostrup, Tønder, Helsingør, Langeland, Herlev, Holbæk, Skan-

derborg og København har allerede systemet på deres hjemmeside, ligesom en del ejendomsmæglere, KMD og Ældre
Sagen.

