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Orientering fra Aula kommunestyregruppemøde den 13. dec. 2021 

 

Deltagere: 

• Kommuner: Odsherred, København, Billund, Svendborg, Aarhus, Viborg. 
• KL 
• KOMBIT 

 

Den kommunale styregruppe for Aula afholdt møde den 13. dec. 2021. 

Økonomi, release- og prioriteringsmodel  

Styregruppen drøftede forskellige scenarier for releaseplaner og økonomi de 
kommende år.  

Widgets NSIS (O) 

Projektet er pt. ved at afdække hvordan implementeringen af National Standard for 
Identiteters Sikringsniveauer (NSIS2) kommer til at påvirke Aula. Implementeringen 
vil potentielt komme til at få betydning for den måde, der videregives information 
mellem Aula og Widget-leverandører. 

Styregruppen drøftede forskellige mulige scenarier for implementeringen – 
herunder de økonomiske konsekvenser. På baggrund af styregruppens input vil 
KOMBIT nu arbejde videre med de mulige scenarier, og styregruppen vil løbende 
blive orienteret. 

Retningslinjer for markedsførende widgets i Aula (I)  

Der mangler i Aula-regi et egentligt retningssæt for, om markedsførende widgets 
må komme ind i Aula. Eksempler på widgets til markedsføring er skolefoto, 
skolemadsordninger, skolemælk og betalingsløsninger, men også et 
forsikringsselskab, som vil sælge forsikring mod mobning har forespurgt om 
mulighederne.  

Styregruppen bakkede op om, at markedsførende widgets for nuværende ikke skal 
kunne komme i Aula. Desuden blev det besluttet, at - før en widget kan komme i 
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Aula - skal der være en kommune, der ønsker at indkøbe widgetten. Tidligere har 
en kommune blot skulle anbefale widgetten.  

Orientering fra KL (O) 

KL orienterede om STILs opkrævning af betaling for Unilogin på dagtilbudsområdet. 

KL orienterede desuden om planerne om at afskaffe elevplaner og erstatte dem 
med en meddelelsesbog.  

Kommunikation & understøttelse af kommunernes arbejde (O)  

På baggrund af en undersøgelse blandt de systemansvarlige og efterfølgende 
drøftelser i faggruppen blev styregruppen præsenteret for forskellige forslag til 
kommunikation og videndeling.  

Styregruppen tilsluttede sig forslag om at afholde fysiske netværksdage for 
systemansvarlige – helt eller delvist finansieret via deltagerbetaling – samt at 
afholde digitale temamøder.  

Samtykker (D/B)  

Styregruppen drøftede fire løsningsforslag til fremtidig håndtering af samtykker i 
Aula.  

Umiddelbart hælder styregruppen til en simpel løsning, men der er fortsat forhold, 
der skal afdækkes, inden en endelig beslutning kan træffes.  

Aula leverandørmøde (O)  

Morten Hass præsenterede baggrunden for og ønsket om at invitere widget-
leverandører til orienteringsmøder. Et af punkterne på dagsordenen er de nye 
NSIS2 krav, jf. punkt 3 på dagens møde. 

Overførsel af personoplysninger til et tredjeland (O)  

Sanne Mi Poulsen orienterede om Datatilsynets svar på henvendelsen om 
overførsel af data (særligt personoplysninger) til tredjelande. 

Datatilsynet har konkluderet, at der ikke er tale om overførsel til tredjeland, når man 
benytter Aula udenfor EU/EØS. 

Som konsekvens af dette svar skal Fællesnotatet (Netcompany og KOMBIT) og 
databehandleraftalerne med kommunerne og underdatabehandleraftalen med 
Netcompany opdateres.   
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Eventuelt 

Der var en opfordring til, at processen for anmeldelse af opslag på Aula revurderes. 
Der er eksempler på, at fx Coronabeskeder anmeldes, hvorefter de efter reglerne 
staks fjernes. Dette er uhensigtsmæssigt. 

Desuden blev der givet en status på opdateringen til release 2.3 samt en 
orientering og gennemførte og planlagte tilfredshedsundersøgelser.  
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