
Furesø & Egedal 
Fælles hjemmesideløsning 





Samarbejdet 

 
Fælles udgangspunkt 

Behov for nye hjemmesider 

Fælles IT-leverandør (sammen med Ballerup og Allerød) 

IT-Forsyningen 

Fælles hjemmesideleverandør 

Eksponent 

Fælles projekt: 

Sparring, økonomi og løftet kvalitet 

...og flere kokke! > samme indstilling > godt samarbejde 

 



Faser 

2018 

Forår  Furesøs forprojekt 

Sommer  Egedal koblet på efter Furesøs leverandørvalg 

Efterår  Fælles workshops om IA og designretninger 

Vinter  Udvikling af fælles grundlæggende CMS funktionaliteter 

2019 

Forår  Furesø går i luften 

Efterår  Egedal går i luften 

Fremadrettet: Vi udvikler flere avancerede funktionaliteter (abonnement, 

dagsordener, kalender, redaktørdashboard) 



Fordele 

Uvurderlig sparring 

Hurtige beslutninger 

Fælles IT-Forsyning 

Ikke låst til hinandens proces 

Fælles workshops 

To kunder - én leverandør 

Mere for det samme 

Ulemper 

Kræver stram governance 

Forskelligt fokus, beslutninger forpligter 

Kræver god kemi 

 

 

Samarbejdet 

 



Teknisk beskrivelse  

Begge løsninger er i samme Umbraco 7 på en Windows Server 2016 

Fordele 

Økonomiske stordriftsfordele: nyudvikling gavner alle 

Sparring ved nyudvikling modner løsningen 

To kommuner om at teste 

Flere får glæde af allerede udviklede løsninger 

Ulemper 

Overordnet design-grid er låst, men placering af grafik og elementer individuel 

Generelle fejl i CMS og server-nedetid rammer begge kommuner 



Når 2 bliver til et festfyrværkeri 

Abonnement på emneord erstatter nyhedsbrev og “Følg denne side” 

Dagsordener og referater fra byråd og politiske udvalg, fra ESDH 

Kultunaut-kalender, inkl. Opret dit event 

Jobliste med stillingsopslag fra Emply 

Nyhedslister baseret på emneord, kan skydes ind på undersider 

Høringer, tilladelser og dispensationer 

Governance, alle sider mærkes om med ansvarligt center og redaktør til rapporter 

 

Intranet → nyt projekt → nyt intranet til begge kommuner (måske alle 4) 

 

 

https://www.furesoe.dk/abonn%C3%A9r-paa-furesoe-dk/
https://www.egedalkommune.dk/politik/byraad/dagsordener-og-referater-fra-byraadet/
https://kalender.egedalkommune.dk/
https://kalender.egedalkommune.dk/
https://kalender.egedalkommune.dk/
https://www.egedalkommune.dk/job
https://www.furesoe.dk/borger/affald-og-genbrug/
https://www.furesoe.dk/vaer-med/hoeringer-tilladelser-og-dispensationer/#/?page=1


Kontakt os for mere info 

FURESØ 

Stine Boeck 

stc@furesoe.dk - 7235 4014 

Content audit, proces, omvendt udbud, 

indholdsprincipper 

Louise Rosenvold 

lar2@furesoe.dk 

Webmaster, indhold, tilgængelighed, søgning, 

intranet, skolehjemmesider i Umbraco 

EGEDAL 

Michael Ellingsgaard 

Michael.Ellingsgaard@egekom.dk - 7259 6252 

Webmaster, hjemmesideudvikling, 

brugervenlighed, statistik og søgning 

Spørgsmål eller kommentarer? 
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