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 Beslutning (B) 

 
Punkt: 2.2 HB-Møde: Januar 2020 

Orientering om status på KredsCMS 

RESUMÈ 

KredsCMS er landsforbundets hjemmesidesystem for kredse og udvalg lanceret i oktober 
2017. I alt har 232 kredse bestilt en hjemmeside gennem kredsCMS, hvoraf 152 er aktiveret. 
  
Frivillige inviteres i foråret 2020 til et brugermøde, hvor udviklingsønsker prioriteres. 
 
HB vedtog i forbindelse med justeringen af mediebudgettet i nov19, at systemet fremadret-
tet overgår til at være i drift. Dette er en status i forhold til økonomi, implementering og 
fremtidig drift. 

INDSTILLING 

Det indstilles at HB tager orienteringen til efterretning. 
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SAGSFREMSTILLING 

BAGGRUND 
KredsCMS er landsforbundets hjemmesidesystem for kredse og udvalg lanceret i oktober 
2017. Kredse og udvalg får ved bestillingen en forside og en række undersider, som de med 
en eller flere webmasteradgange, tildelt gennem roller i Carla, har mulighed for at redigere 
i. Se et eksempel på en kredshjemmeside her: http://fdf.dk/hals  
 
Det forhenværende KredsCMS fra 2012 var utidssvarende i brugerflade, design og funktio-
ner, ligesom platformen, Typo3, ikke længere blev opdateret. Formålet med det nye system 
var at tilbyde kredse en hjemmesideløsning med forbedrede og helt nye funktioner, en 
tidssvarende grafisk brugerflade, responsivt (tilpasser sig til hvilken enhed man bruger) de-
sign og bedre mulighed for at kommunikere med nuværende og potentielle medlemmer og 
deres forældre. De nye funktioner omfatter: 
 

- Designlinje sammenkørt med FDF.dk (opdateret i sep19 til ny grafisk profil) 
- Responsivt design på alle platforme 
- Automatiseret oprettelse af adgange/rettigheder via Carla 
- Standardkalendere tilgængelige for alle kredse 
- Nye gallerifunktioner 
- Integrering med sociale medier – instagrambånd, facebookside og deleknapper 

 
Implementering 
I alt har 232 kredse bestilt en hjemmeside gennem kredsCMS. Heraf er 152 kredshjemmesi-
der aktiveret og i brug. Der er herudover 22 aktiverede hjemmesider for landsdele, udvalg, 
arrangementer, hytter m.m. Der er således 80 kredse, der endnu ikke har aktiveret deres 
bestilte hjemmeside. 
 
223 kredse anvendte det gamle hjemmesidesystem, der lukkede i november 2018. 
 
Der har i løbet af 2018 været afholdt hjemmesidekurser i alle landsdele i forbindelse med 
lederskoler, uddannelsesaftener, lederkursus m.m. Der afholdes fortsat sporadisk hjemme-
sidekurser på forespørgsel fra kredse og landsdele, ligesom der ved flere arrangementer 
har været en åben stand med mulighed for hjemmesidesupport. I alt har ca 120 (fra 80 for-
skellige kredse) deltaget på et hjemmesidekursus. 
 
 
Forskellige behov 
Fælles for alle kredshjemmesider er, at de fungerer som et visitkort over for potentielle 
medlemmer og deres forældre, der søger information om kredsen som fritidstilbud. Men 
kredsene bruger hjemmesiderne meget forskelligt. Nogle hjemmesider er statiske, indehol-
der kun generelle informationer og er udformet på en måde, så de ikke kræver løbende op-
datering. Andre (de fleste) bruger hjemmesiden til løbende at publicere nyheder, informere 
om aktuelle kredsbegivenheder og vise sæsonplaner. Kredsene har undervejs udtrykt for-
skellige behov og ønsker i forhold til blandt andet lagring af dokumenter/fotos, integrering 
af eksisterende kalendere, friere kodning etc. Det er en balance på den ene side at have et 
system, der er simpelt for alle at arbejde i, og på den anden side skal appellere til dem, der 
efterlyser friere rammer for opsætning, kodning mm. Det har siden lanceringen af systemet 
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været muligt via en webformular på FDF.dk at ”indrapportere fejl og ønsker” til landsfor-
bundet, ligesom der også i forbindelse med hjemmesidekurser er kommet ønsker til æn-
dringer. 
 
Ovenstående har i perioder affødt en stor supportmængde. 
 

VIDERE PROCES 
For at tilgodese kredsenes ønsker bedst muligt inviteres i foråret 2020 en gruppe interes-
serede frivillige til et brugermøde, hvor udviklingsønsker prioriteres og afstemmes ud fra 
budgetrammen og udviklingskapaciteten blandt FDFs ansatte og evt. frivillige. 
 

ØKONOMI 
 
Omkostninger 
I LM16-budgettet var afsat en økonomisk ramme på 300 t.kr. til udvikling af KredsCMS, 
nedjusteret fra et kvalificeret estimat på 350 t.kr. FU godkendte i juni 2017 en øget ramme 
på +113 t.kr., samt at momsrefusionen kunne periodiseres til 2018 – idet LM16-rammen vi-
ste sig ikke at holde, da der blev indhentet tilbud fra leverandører. FU godkendte endvi-
dere, at FDF indgik en aftale med Novicell om en ”agil udviklingsmetode” med løbende af-
regning per anvendt time (modsat fastpristilbud), herunder en shared-risk-service, hvor 
timeprisen reduceres, hvis opgaver overstiger deres budget/estimat. Et overforbrug af timer 
i udviklingsfasens slutspurt og manglende rapportering fra leverandøren herom medførte 
en overskridelse af budgetestimatet på godt 130 t.kr. efter en kompensation fra Novicell på 
først 80 t.kr. og herefter yderligere 25 t.kr. Ved signoff endte projektsummen på knap 600 
t.kr. 
 
Fra 1. januar 2018 har kredse betalt 400 kr. årligt for at have en hjemmeside gennem Kreds-
CMS. Der er således foretaget opkrævning i dec18 og dec19. Der betales samme pris for 
eventuelle hyttesider ved siden af kredsens egen hjemmeside. I 2018 gav KredsCMS et 
overskud på 15.000 kr. og i 2019 et overskud på 18.000 kr.  
 
På baggrund af budgetoverskridelsen vedtog HB i jan18, at fremtidige IT-udviklingsaftaler på 
mere end 250 t.kr. skal indgås som fastprisaftaler. 
 
Fremadrettet økonomi 
HB har i forbindelse med justeringen af mediebudgettet for 2020 i nov19 afsat 88.800 kr. til 
drift af KredsCMS med en forventet indtægt på samme størrelse. 
 
Fremadrettet udvikling af systemet vil ske i det omfang økonomien tillader i forhold til de 
kredsindtægter der kommer. Prioriteringen laves på baggrund af brugermødet i foråret 
2020. 
 

BILAG 

Ingen bilag. 


