
Service Management II opgave 
I skal på baggrund af ITIL Foundation V3 udarbejde en SLA og få enkelte processer – som eksempel – med 

kunden beskrevet herunder. Det er vigtigt at i gennemtænker service-konceptet set med både kundens 

øjne og med de medarbejderne i service organisationen. Hvilke kompetencer skal medarbejderne have? 

I skal udarbejde et koncept der tager hensyn til kundens service-behov. Ud over oplysningerne herunder 

har i adgang til at interviewe kunden i op til 30 minutter. Det kan godt være i flere små interviews. 

Kunde: Birksund kommune 
Birksund kommune er mellemstor dansk kommune, som har opprioriteret digitale tjenester i al form for 

dokumentation og kommunikation. 

Fakta om Birksund kommune: 

 92.830 indbyggere (pr. 1. januar 2009) 

 Et samlet areal på 1.422 km2 - det svarer til 3,3% af hele Danmarks areal 

 Et samlet budget på over 4,0 mia. kr. 

 ca. 7.100 ansatte (omregnet til heltidsstillinger) 

 74 pasningstilbud på børneområdet f.eks. børnehaver 

 26 folkeskoler, 7 efterskoler og 9 friskoler 

 21 ungdomsuddannelsesinstitutioner 

 16 plejecentre 

 6 borgercentre placeret rundt om i kommunen med i alt 50 medarbejdere. 

IT der skal services 
Alle stationære medarbejdere har en bærbar computer og mange også en stationær på deres skriveborg. 

Mange medarbejdere for eksempel hjemmehjælpere er alle udstyret med en iPad som gennem 4G og VPN 

har adgang til de services som de anvender. Kommunen har et større datacenter placeret i kælderen på 

rådhuset. Der er redundans på alle services som betragtes som væsentlige for daglig drift. 

I dag er der ansat seks medarbejdere i IT-afdelingen. Tre af medarbejderne er sygemeldt med stress. IT-

afdelingen har i stor grad anvendt eksterne konsulenter til at løse mange af opgaverne da medarbejderne 

ikke har kunnet overskue arbejdsmængden eller ikke har haft viden og kompetencer til at løse dem.  

Det er besluttet at kommunens ansatte i højere grad selv skal løse opgaverne for at spare på udgifterne til 

eksterne konsulenter. Det mener ledelsen vil spare mange penge i det lange løb når viden og kompetencer 

er internt i kommunen. Det forventes derfor at der skal ansættes en del nye medarbejdere. 

De kundegrupper som IT-afdelingen servicerer er: 

 Borgere (Anvendelse af kommunens hjemmeside etc.) 

 Ansatte i administration med stationære maskiner eller bærbare 

 Ansatte med VPN løsning hjemmefra.u 

 Ansatte med iPad for eksempel hjemmehjælpere 

 Skoler og børnehaver 

 

 


