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Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens 550 
medarbejdere fordelt over fire forskel-
lige geografiske lokationer; Ribe, Born-
holm, Viborg og København, manglede 
ressourcer til at klare den daglige drift 
i it-afdelingen. De faste medarbejdere 
var ofte pressede og havde svært ved at 
bevare overblikket. 

I forbindelse med en it-audit blev det 
derfor besluttet, at Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsens interne it-afdeling skulle 
outsources til Statens IT. Det ville be-
tyde, at de otte faste medarbejdere og 
afdelingens elev fysisk ville blive flyttet 
til Statens IT og komme til at sidde et 
andet sted. Samtidig skulle Færdsels-
styrelsen, der var flyttet til Ribe, skilles 
fra. Så der var rigeligt med omvælt-
ninger til at beskæftige en langt større 
it-afdeling, end den man rent faktisk 
havde til rådighed. Desuden var det 

vores normale processer og rutiner, 
hvor det var muligt. Jeg var ikke på ud-
kig efter en decideret udvikler, men 
derimod en person, der ville tage af-
fære, hvis vedkommende så en mu-
lighed, der kunne lette eller forbedre 
vores arbejdsgange. Det kræver nogle 
gange mod at fortælle en organisa-
tion, at en fast indarbejdet procedure 
kan gøres på en smartere og mere 
effektiv måde. Samtidig forventer jeg 
naturligvis, at vedkommende også har 
løsningen på, hvordan en ny alternativ 
procedure skal se ud. 

Med andre ord så skulle det være en 
person, der turde sige sin mening og 
samtidig have en personlighed, der 
passede ind i vores organisation såvel 
menneskeligt som fagligt - altså en per-
son med gennemslagskraft men også 
med glimt i øjet. 

besluttet, at man ikke ville ansætte nye 
medarbejdere i overgangsfasen. Det 
ville være alt for usikre betingelser at 
byde nye medarbejdere, da man ikke 
kunne sige noget om fremtiden, før 
outsourcing-planen var helt på plads. 
For at give de interne medarbejdere eks-
tra support i overgangsfasen blev det 
derfor besluttet at hente hjælp udefra i 
form af en ekstern konsulent, der kunne 
hjælpe med den daglige it-drift. 

It-ændringer kræver mod
Ved valget af den eksterne ressource 
blev der udover de faglige kompetencer 
også lagt stor vægt på, at de menneske-
lige værdier matchede den eksisterende 
organisation. “Jeg var specifikt på udkig 
efter en person, der ikke bare skulle 
sørge for, at it-driften fungerede til 
punkt og prikke. Vedkommende måtte 
også gerne selv tage initiativ til at løfte 

It handler om andet end bits n’bytes. Når det virkelig brænder på, så er det i langt højere grad 
it-afdelingens menneskelige ansigt, der er brug for. Hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har 
man rigtig god erfaring med at fokusere på den menneskelige faktor, når man skal bruge it-
konsulenter. Det er nemlig utrolig vigtigt, at de ikke-it-kyndige medarbejdere har et menneske-
ligt ansigt at henvende sig til i hverdagen. Samtidig er det en stor fordel, at en konsulent har 
mod og erfaring til at gennemføre de ændringer, han som udefrakommende finder, når han 
dykker ned i en ny it-infrastruktur. Begge dele fandt man hos konsulenten fra KonsensIT.
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TRE FORDELE

Det perfekte match 
“Hver gang vi har haft brug for en 
specialist til en specifik opgave, har 
KonsensIT altid kunnet skaffe den 
rette konsulent. Mogens Jensen er ikke 
nogen undtagelse. Både hans person-
lighed, hans faglighed samt hans åben- 
og ærlighed passede perfekt til denne 
opgave”.

Grundigt forarbejde
“En af de helt store fordele ved samar-
bejdet med KonsensIT er, at de altid er 
meget lyttende og sætter sig grundigt 
ind i den aktuelle situation og vores be-
hov. På den måde kan de finde den helt 
rigtige person til opgaven - her gang!

Hurtig respons
“Det er desuden en stor fordel at ar-
bejde med en partner som KonsensIT, 
fordi de altid reagerer hurtigt. Vi får 
hurtig respons på vores henvendelser, 
og vi får hurtigt hjælp til vores opgaver 
og løst vores udfordringer.  

Michael Terbe fremhæver tre af de største fordele, han oplever ved samarbej-
det med KonsensIT.

Alene under Covid nedlukning
KonsensIT kom på banen, og Mogens 
Jensen blev valgt til at varetage it-drift-
en. Det var den 27. januar, og Mogens 
fik kun godt en måned til at finde sig 
til rette og skabe sig et overblik, inden 
store dele af Danmark lukkede ned på 
grund af corona den 11. marts. Hos 
Trafik, Bygge og Boligstyrelsen var man 
også nødt til at lukke ned og bede med-
arbejderne arbejde hjemmefra. 

Pludselig var Mogens helt alene i drif-
ten og skulle sikre, at tingene funge-
rede trods de nye betingelser. “Vi sad 
to mennesker herinde. Det var meget 
underligt – især fordi jeg kun havde 
været her én måned. Men nogle gange 
er det en fordel bare at blive kastet ud 
i det. Jeg fandt ud af tingene på egen 
hånd og fandt blandt andet et logon 
script, der ikke havde været kigget på 
meget længe,” fortæller Mogens Jensen. 
Med en grundig oprydning i scriptet fik 
Mogens effektiviseret logon-procedur-
en, så logon-tiden for medarbejderne 
blev reduceret fra flere minutter til nu 
kun at vare få sekunder. 

“Fordi Mogens kommer med den it-
erfaring, han gør, har han hurtigt kunne 
identificere nogle af vores udfordringer 
og fået dem løst. 

For eksempel er det lykkedes ham at 
få løst en række af vores sikkerhedsud-
fordringer. Han har desuden ryddet op 
i vores Microsoft active directory, så 
det ikke længere fejler. Han har gene-
relt fået en række ting til at fungere 
smartere for eksempel via automatise-
ring. Så vi kan vist roligt sige, at Mogens 
har fået sat skik på vore it – for nu at 
bruge et lidt gammeldags udtryk,” siger 
Michael Terpe, som er teamkoordina-
tor for it-drift hos Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen.  
 
Behov for et bindeled
Når it-driften hos Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen pr. 1. november bliver 
outsourcet til Statens IT, så bliver det et 
renset og strømlinet system, de får at 
arbejde med. 

Samtidig betyder outsourcing-aftalen, at 
alle de tidligere interne it-medarbejdere 
formelt flyttes til Statens IT, og at Mo-
gens Jensen i den periode kommer til 
fortsat at hjælpe med den interne it-drift 
hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

Det bliver en stor omvæltning og et stort 
arbejde, da alle servere skal flyttes, og 
driften samtidig skal fungere for alle 
styrelsens medarbejdere. 

Michael Terpe, Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen

“Vi får adgang til de samme ressourcer 
hos Statens IT, som vi har i dag. Men i 
sagens natur bliver det naturligvis lidt 
mere formelt at rette henvendelse til 
Statens IT, end vi har været vant til, 
når vi bare kunne gå til vores interne 
it-afdeling med spørgsmål. Mogens skal 
som sagt i overgangsfasen danne bro 
mellem medarbejderne og den eksterne 
it-afdeling, og sørge for, at vi er klar til at 
stå på egne ben, når aftalen med 
KonsensIT slutter,” siger Michael Terpe.
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