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Indledning 
D. 20. januar 2017 deltog DDS samt centrale nøglepersoner i en temadag omkring 
tværfaglige initiativer i den fælleskommunale- og fællesoffentlige digitaliseringsstrate-
gi. Der blev arbejdet med udvalgte handlingsinitiativer i 4 forskellige workshops. Op-
samlingen på disse emner bliver præsenteret i det følgende som et inspirationskata-
log. Aabenraa Kommunes forslag til indsatsområderne følger strukturen i handlepla-
nen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og indeholder dels det overordnede 
pejlemærke og dels en kort beskrivelse af fokusområdet samt selve initiativet. Efter 
hvert indsatsområde er der tilføjet en status på initiativet, indhentet fra KL i januar 
måned 2017. 
 
Program for temadagen, deltagerliste, oplæg, videoklip og billeder er samlet på med-
arbejderportalen: https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/vores-
organisation/organisationen-paa-tvaers/tvaergaaende-styregrupper-og-udvalg/den-
digitale-styregruppe-dds/temadag-den-20-januar-2017/    
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Pejlemærke 01 
01/Digitalisering skal understøtte, at mødet med den kommunale service er sammen-
hængende, nært og personligt. 
Digitale løsninger og services udvikles, så borgernes og virksomhedernes møde med 
den kommunale service opleves sammenhængende, nært og personligt. Det betyder 
fx, at slutbrugerne skal inddrages, når nye løsninger designes og udvikles. 
Fokusområde 1.1 
1.1 Sammenhængende digital borgerservice 
1.2 Adgang til egne data 
1.3 Nem adgang til hverdagsinformation 
Initiativet 
SAMMENHÆNGENDE DIGITAL BORGERSERVICE 
Der gennemføres et fælleskommunalt initiativ, som skal sikre digitale services og 
selvbetjeningsløsninger, som brugerne oplever som sammenhængende og brugerven-
lige. Som led i initiativet udvikles en fælles tilgang til design af selvbetjeningsløsninger 
med fokus på serviceoplevelsen, en fælles referencearkitektur og fælles krav til selv-
betjening. Der kan desuden blive tale om udvikling af fælles komponenter, som kan 
anvendes bredt i alle selvbetjeningsløsninger og fælles anskaffelser af 4-5 fælleskom-
munale selvbetjeningsløsninger. Endvidere tilvejebringes en fælles opfølgningsmetode 
og effektmåling, som kan anvendes i den enkelte kommunes løbende opfølgning på 
løsningernes effekt i forhold til både brugerens kanalvalg og oplevelse af kommunens 
service. I sammenhæng med det fælleskommunale initiativ sikres også samarbejde på 
tværs af stat, regioner og kommuner, så der bliver sammenhæng på tværs. Der vil 
blive arbejdet med fællesoffentlig referencearkitektur for selvbetjening og med fælles 
krav til gode digitale løsninger. Programmet starter i 2016 og løber indtil 2020. 
 Opsamling fra gruppearbejdet – mødelokale 123 
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Forslag til fælles komponenter i nye selvbetjeningsløsninger: 
1. Den samme kvittering på alle løsninger, så de er genkendelige 
2. Ens ’send ansøgning’-knap på alle løsninger 
3. At der bygges inspiration ind i løsningerne – ala butikkerne – ’andre kunder 

har også kigget på denne løsning’.....med afsæt i statistik på landsplan 
4. Løsningerne skal udvikles så der er en ’rød tråd’ og en ensretning i måden 

løsninger bygges (eksempel på at der er forskel på hvordan man bestiller tog-
billetter) 

5. En online-adgang til ris og ros og feedback 
6. Komponent skal sikre alle kendte data udfyldes automatisk. 
7. Det skal være muligt at sætte processen ’på pause’ og vælge ’gem kladde’ i 

i sin eBoks. 
8. Der hvor det er muligt, skal borgeren kunne lave en foreløbig beregning 
 
Forslag til bedre og mere sammenhængende løsninger: 
 
9. Borgerne skal involveres før – under og efter: borgerne skal involveres i 

udviklingen af nye løsninger både før (hvad er der behov for), under (brugertil-
gængelighed og design) og efterfølgende i test og løbende i takt med at der er 
behov for justeringer (lovgivning, Explorer-krav osv.).  

 
10. Godkendt Foto-legitimation oploades på Borger.dk: når en borger har få-

et taget et pasbillede/billede til kørekort skal det kunne oploades til Borger.dk 
så borgeren kan hente billedet her fra til andre formål, hvor billedlegitimations 
kræves. 

 
11. Vi skal undersøge, hvad der får borgerne til at stoppe midt i løsninger: 

Ud fra statistikken skal der tages initiativ til at finde ud af, hvorfor borgerne 
stopper i løsningen. Kombit skal involveres og bruge kommunernes erfaringer 
og Kombit skal lytte til alle de kommuner, der har noget at sige (ikke kun stor-
kommuner). Det kræver at Aabenraa Kommune prioriterer og afsætter res-
sourcer til at involvere sig i arbejdet. Forslag om at brugernes feedback (via 
feedback-knap) går direkte til Kombit? 

 
12. En borgers henvendelse kan indeholde ofte flere sager: Det skal udvikles 

intelligente løsninger, der støtter borgeren og gør det gennemskueligt, hvilke 
instanser der er involveret. Her tænkes også på andre offentlige instanser end 
kun kommunen. Brugertilgængelige løsninger, der skaber sammenhæng mel-
lem kommunen og sygehussektor og andre behandlingsområder. 

 
13. Vi skal bygge smarte løsninger, der støtter og guider borgeren: eksem-

pel med ’flyttemappen på posthuset’, der indeholdte vigtige informationer om 
alt, der kan vedrøre en flytning og ikke kun selve flytteanmeldelsen. Samme 
tankegang kan bygges ind i forhold til at anmelde flytning.  

 
14. Det skal være helt tydeligt hvad borgeren skal bruge for at kunne gen-

nemføre løsningen: indledende oversigt der giver overblik om hvad der spør-
ges om side for side. 
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15. Løsningerne skal være intelligente: løsningerne skal bruge data til at advi-
sere borgeren, hvis kommunen i forvejen har relevante oplysninger på forhånd. 
Eksemplet er, at en borger har fået afslag på boligstøtte efter nogle uger, da 
der i forvejen er registreret en person på adressen. Det viser sig, at tidligere 
lejer ikke har meldt flytning. En adviseringsfunktion om ’der bor i forvejen en 
person på adressen’, og denne information skal både borgeren og Borgerser-
vice have, hvis det viser sig at være en fejl. Derved kan fejl begrænses og 
sagsbehandlingstid vindes. Men løsningernes skal også bygges så data bliver 
genbrugt, det man ved i forvejen - økonomiske oplysninger trækkes automa-
tisk ind fra eIndkomst/pension/skat.  

  
16. Forskellige instanser skal samarbejde om udviklingen af selvbetje-

ningsløsninger: eksemplet er midlertidig flytning, som ikke fungerer da de 
forskellige instanser ikke koordinerer. 

 
 

17. Kvittering: løsningerne skal indeholde en kvittering (på lige fod med en ordre-
bekræftelse), som sendes til eBoks med information om hvornår der svares.  

 
18. Følg din sag: Borgeren skal kunne se, hvor en sag er fx. i forhold til kørekort, 

og om sagen ligger ved kommunen eller ved Politiet. 
 

19. Garantistillelse: systemet skal selv trække på tværs af andre systemer om 
der er udbetalt penge.  

 
20. Overblik over snitflader: Vi mangler overblik over, hvilket snitflader vi har 

for at kunne sikre vi deler interne informationer automatisk. Vi mangler viden 
om, hvad vi ikke ved, men burde vide  
 

KL Status 
Der blev før Jul nedsat styregruppe (fælles med ”Adgang til egne data”), der udgøres af:   Pia Færch, Kontorchef, KL styregruppeformand/projektejer) Ken Rindsig, Vicekontorchef, KL (stedfort. styregruppeformand/projektejer) Cecile Christensen, Digitaliserings- og Innovationschef, Københavns kommune Eva Due, Chef for Borgerservice og Digitalisering, Syddjurs Kommune Jane Ussing, Borgerservicechef, Vejen Kommune Kim Houlberg, IT-strategichefen, Aalborg Kommune Kristian Buhl Hansen, Chef for IT-strategi og Styring, Odense Kommune Lene Hartig Danielsen, Chef for Borgerservice, Aarhus Kommune Poul Ditlev Christiansen, Vicedirektør, KOMBIT   Status   Fælles Krav  Fælles tilgang til servicedesign - Der lanceres den 28. februar en fælleskommunal tilgang til servicedesign, som er udviklet i samarbejde med konsulenter og med tæt inddragelse af en lang række kommuner. Styregruppen for programmet vil drøfte aktiviteter, der kan understøtte udrulningen og anvendelsen. 
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 Referencearkitektur for selvbetjening - Der er fællesoffentligt ved at blive lagt sidste hånd på en opgavebeskrivelse på at definere og udarbejde en fællesoffentlige referencearkitektur for selvbetjening. Denne kommer i første høring over sommer og forventes færdig ved årsskiftet 2017/18. KL har med input fra egen proces med konsulent og kommuner spillet ind i det forbere-dende arbejde. Vi deltager også i det fællesoffentlige arbejde og vil i den forbindelse – med kommunalt inddragelse/input - arbejde for at der skabes værdi for kommunerne og at referencearkitekturen bliver et godt afsæt for bedre løsninger.  Fælles krav til selvbetjening - Dette omfatter et eftersyn af den nuværende udviklingsvejledning for god selvbetje-ning, som sandsynligvis skal gentænkes. Arbejdet opstartes forventeligt medio 2017, sandsynligvis indledes det fællesoffentlige arbejde med en analyse/konsulentopgave. KL indgår i arbejdet og inddrage kommunal viden/erfaring.  Netværk for Digital Borgerservice - Dette forventes etableret snarligt, vi søger pt. medarbejder, der bl.a. kan løfte denne opgave.  Støtte til kommunernes implementering - Samme som ovenstående. Fælles løsninger  Systemopfølgning og leverandørdialog - Vi forventer at tage hul på denne opgave og gør os allerede overvejelser. Ifht. leve-randørdialog benytter vi det etablerede leverandørforum under vores søster-kontor i KL: Arbejdsgange og it-arkitektur.  Fælles komponenter til selvbetjening - Vi har fået konsulentbistand og har haft opfattende kommunedialog ifht. identifice-ring af mulige kandidater til fælles løsninger og komponenter. De mulige emner, der er dukket op undersøges pt. bl.a. ifht. potentiale.   4-5 fælleskommunale selvbetjeningsløsninger - Samme som ovenstående. Fælles opfølgning  Fælles opfølgningsmetode  - Fællesoffentligt er vi ved at lægge sidste hånd på en opgavebeskrivelse til en konsu-lentopgave ifht. at identificere og anbefale metode og redskab til opfølgning/måling af borgernes tilfredshed med digitale løsninger. Samtidigt indgår en hensigt/opgave om at skabe større sammenlignelighed og pålidelighed af transaktionsdata (volumen), fokus vil sandsynligvis være på fælles semantik og forståelse af løsningers variation og kompleksitet. - KL har oprettet en referencegruppe, der skal bidrage til klarhed over kommunale behov og bidrage til kvalitetssikring.   Fælles løsning til opfølgning  - Samme som ovenstående.  Implementering af løsning - Samme som ovenstående. Fællesoffentlige projekter  1.1 Mere sammenhængende digitale brugerrejser - KL/program for sammenhængende digital borgerservice er involveret i to cases på brugerrejse: flytning og skilsmisse, der kører som to projekter. På flytning er der igangsat konsulenter, der med udgangspunkt i servicedesign/design thinking tager borgerens perspektivet på livssituationen flytning for at identificere muligheder for optimering. Status er, at der er foretaget interviews af 5 kommuner + øvrige myndig-heder. Nu skal der interviewes borgere. På skilsmisse er der pt. proces med at indhen-te tilbud på opgaven, der er tilsvarende flytning.  1.2 Bedre digital kommunikation - Dette omfatter: referencearkitektur for selvbetjening, fælles krav og opfølgning – status fremgår derfor ovenfor under disse punkter.  
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Fokusområde 1.2 
1.1 Sammenhængende digital borgerservice 
1.2 Adgang til egne data 
1.3 Nem adgang til hverdagsinformation 
Initiativet 
ADGANG TIL EGNE DATA 
Borgernes tryghed og tillid til den offentlige sektors digitale processer er afgørende for 
den digitale omstilling. Målet er derfor, at borgerne skal have bedre adgang til at se og 
følge egne sager og relevante data i den kommunale forvaltning. Borgeren skal tilby-
des et bedre overblik over sager, dokumenter og ydelser på de platforme, som egner 
sig bedst i forhold til borgerens behov og kommunens kanalstrategi. Som led i initiati-
vet vil der blive udarbejdet en fælles it-arkitektur og fælles kommunale tilgange eller 
løsninger for kommunernes udstilling af borgernes data. Indsatsen sigter bla. mod at 
udnytte muligheder i de nye fælleskommunale løsninger, som Kombit etablerer på 
kommunernes vegne som led i monopolbruddet. For at sikre sammenhæng på tværs 
af offentlige myndigheder vil initiativet også blive gennemført i samarbejde med sta-
ten og regionerne, bla. gennem  fællesoffentlig referencearkitektur og fælles standar-
der. Initiativet løber fra 2016 – 2020. 
Opsamling fra gruppearbejdet – mødelokale 123 
 

  
1. Flow i løsninger: Løsninger skal bygges, så de understøtter et flow, hvor bor-

gerne kan følge deres sag (samme principper som når man bestiller en vare 
over nettet og kan følge pakken). Borgeren skal kunne se hvor sagen præcis 
er, og hvem der kontaktperson. Er også med til at give borgeren et ansvar. 
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2. Sagstyper og regler for sagsbehandling: Har vi regler for, hvornår vi skal 
være gået igang med en sag? Hvornår har borgeren krav på svar, og hvad skal 
de kunne se? Skal det kun gælde udvalgte sager og sager oprettet fra en be-
stemt dato? Amerikanerne er gode til kø-systemer  

 
 

3. Adgang til ens sag og adgang til sagens dokumenter: vigtigt ikke at blan-
de adgang til egen sag sammen med begrebet aktindsigt. Foreslår at borgeren 
får adgang til sin/sine sager på overbliksniveau og at borgeren derefter aktivt 
skal vælge, hvilken sag, borgeren vil kigge i. Dette for ikke at forvirre borgeren 
med en lang liste over dokumenter og for at støtte dem, der har flere sager. 
Det skal være tydeligt, hvor sager er oprettet og hvad den handler om. 

  
4. Alle løsninger skal kunne tilgås via Borger.dk og al kommunikation skal 

styres via eBoks:  
 
5. Adgang til ens egen sags informationer, kræver et godt sprog: vigtigt at 

der kommer fokus på den måde vi formulerer os på. 
  
6. Digitale borgere – på forskellige niveauer: vi skal huske vi både har bor-

gere, der er digitale nybegyndere og borgere der er meget kompetente samt 
borgere, der slet ikke er digitale. Vi behøver ikke tænke det skal være noget 
helt nyt hver gang med gerne genkendelige løsninger med samme teknologier, 
som dem vi kender fra andre områder på nettet. Når vi bygger løsninger skal vi 
være opmærksom på, om det er en løsning der bruges sjældent (vi fornyer ty-
pisk vores pas hver 10 år, men hertil kommer dem der mister deres pas). 

  
 

7. Gevinsterne skal kommunikeres: Vi skal være bedre til at kommunikere 
’gevinsterne’ for kommunen ved at bruge vores løsninger og at løsningerne er 
tilgængelige døgnet rundt. Skal medarbejderne bruge mindre tid, kan de bedre 
tage sig af dem, der ikke kan betjene sig selv og sagsbehandlingstiden falder 
for alle. 

 
8. Præciseringer ift. hvem der skal have adgang: Skal der også gives adgang 

til høringssager og sager man er part i? Og skal man have adgang, når man er 
værge og bisidder? Hvordan styrer vi samtykke-kravene og ’adgang til ægte-
fælles sag’ som vi kender det fra eBoks? 

 
9. Cpr. kontra ejendomsnumre: hvordan styrer vi forskellen på sager, der er 

styret af cpr.nr kontra ejendomsnumre? 
 

10. Kun én indgang til det offentlige: det offentlige skal samarbejde, så bruger-
grænsen bagved styres med ét login, der giver adgang til både Skat og sund-
hedsoplysninger osv. Der skal kun være én digital postkasse til alt fra det of-
fentlige (inkl. Sygehussektoren, behandlere osv.) 

 
11. Genbrug erfaringerne: på byg og miljø kan man allerede følge sin byggesag 

– kan vi bruge nogle af disse erfaringer?.  
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12. Udstilling af data: Adgangen skal være intuitiv og sikker og sproget være for-
ståeligt. Data skal kunne hentes uden at en medarbejder først skal tjekke ind-
holdet. Sagsbehandleren skal løbende godkende data, der må udstilles. Borge-
ren skal nemt kunne få overblik over hvilke sager de har (nævner eksempel fra 
Jobcentret, der sendte massebesked ud til en mange borgere, hvor nogle rea-
gerede, fordi de ikke vidste de havde en sag).  

 
13. Data skal vaskes: vi skal sikre, at data der udstilles er ’vasket rene’ og at vi 

ikke skjuler data eller henviser til data/sager fra tidligere, som borgeren ikke 
har adgang til. Borgeren skal kun have adgang til data, der giver mening og 
som der er kvalitet i. 

 
 

KL Status 
Status på projektet er, at det blev igangsat i slutningen af september 2016, efter at projektbeskrivelsen (som kan findes her) var blevet politisk vedtaget i KL.   Projektet befinder sig nu i modnings- og analysefasen, som løber frem til sommer 2017. I denne fase skal der udarbejdes en fælleskommunal vision for at give borgeren adgang til egne data, der skal ske en kortlægning af status for relevante it-arkitekturelementer og endelige skal der forberedes hvilke pilotprojekter, der skal der arbejdes med i næste fase (efter sommeren 2017).   Arbejdet med udarbejdelsen af den fælleskommunale vision er sat i gang og en række kommuner er inddraget i arbejdet. Planen er at visionen kan behandles politisk i april, hvorefter de andre opgaver igangsættes.  
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Fokusområde 1.3 
1.1 Sammenhængende digital borgerservice 
1.2 Adgang til egne data 
1.3 Nem adgang til hverdagsinformation 
Initiativet 
NEM ADGANG TIL HVERDAGSINFORMATIONER 
Digital understøttelse af hverdagsinformationer til brugere og beboere på kommunale 
tilbud kan bidrage til at skabe overblik og bedre udgangspunkt for dialog om behov og 
ønske. Initiativet analyserer i første omgang erfaringer og muligheder for at give bru-
gere og pårørende lettere adgang til dagligdagens informationer. På baggrund af en 
foranalyse tilrettelægges en indsats, der skal skabe nemmere adgang til hverdagsin-
formationer for borgere og pårørende. Initiativet igangsættes ultimo 2016 
 
Opsamling fra gruppearbejde – mødelokale 127 

  
Initiativet ”Nem adgang til hverdagsinformation” er umiddelbart mest rettet mod bru-
gere og beboere på de kommunale tilbud, så de nemt kan skabe sig et overblik, men 
det kan også bredes ud til andre områder. 
 
Fremgangsmåde i lokale 127 var lidt anderledes end i de andre rum, hvilket opsamlin-
gen bærer præg af. 
Der blev arbejdet med tre spørgsmål: 
- Hvorfor skal vi gøre det? 
- Hvad vil vi opnå? 
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- Hvordan gør vi det? 
 
Det er altså spørgsmål (og svar), der er værd at tage med i alt, hvad man har planer 
om at kaste sig ud i. 
 
Forslag til hvorfor vi skal fokusere på nem adgang til hverdagsinformation er 
følgende: 

1. Færre ressourcer gør det nødvendigt at fjerne den manuelle servicering, for at 
kunne bruge kræfterne andre steder. 

2. En digitalisering af hverdagsinformation, som borgerne nemt kan tilgå vil fjerne 
de personlige, tidskrævende, henvendelser både fysisk og telefonisk. 

3. Det giver borgeren en følelse af medbestemmelse og af at styre sit eget liv, 
hvilket gør dem mere selvhjulpne og giver dem mere ansvar. 

4. Mere åben information skaber større tillid hos borgerne, da der ingen skjulte 
dagsordner er, hvilket igen vil skabe færre konflikter. 

5. Det bringer kommunen tættere på borgeren, der føler en større borgerinddra-
gelse. 

6. Når der gives direkte adgang til systematiseret data, der findes i forvejen, bli-
ver det nemmere for både kommunen og borgerne at hhv. sikre og modtage 
opdateret informationer. 

7. Adgang døgnet rundt. 
 
Hvad vil vi opnå med en nem adgang til hverdagsinformation: 

1. Mere åbenhed og en større tryghed bland borgere. 
2. Borgerengagement og medansvar. 
3. Bedre udnyttelse af ressourcer, der giver tid til andre opgaver. 
4. Opretholde serviceniveauet for færre penge. 
5. Færre fejl. 
6. Kommunen følger den digitale udvikling og sikre tidssvarende løsninger for 

borgerne. 
 
Hvordan kan vi så gøre det? 

1. Digitalisere analoge data – særligt byggesager. 
2. Udarbejde en kanalstrategi for at adfærdsregulere ift. informationskanaler. 
3. Fælles organisation, herunder økonomi, for tværgående initiativer 
4. SMS-services. 
5. Skelne til nuværende løsninger, som f.eks. Giv et praj og LifeManager, for in-

spiration. 
6. Profilering ud fra big data analyser (lige som supermarkederne gør), for at fin-

de ud af, hvilke informationer, der giver mening at udstille. 
7. Søge at forbedre lovgivningen, så det bliver nemmere at udstille informationer. 
8. Sørger for sikkerheden er på plads, når det drejer sig om persondata. 

 
KL Status 
Projektet igangsættes i 1. kvartal 2017. Projektbeskrivelsen vedrørende projektet for-
ventes at blive forelagt bestyrelsen i marts 2017. 
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Pejlemærke 03 
03/Fokus på it- og datasikkerhed skal sikre, at borgere føler sig trygge og har tillid til 
myndighederne. Borgernes tryghed og tillid er forudsætningen for den digitale omstil-
ling. Borgere og virksomheder skal kunne have tillid til, at data om dem behandles, 
beskyttes og opbevares sikkert. Det er også god service og skaber tillid, hvis borgeren 
på nettet kan følge status i sin sag. 
Fokusområde 3.3 
3.1 Digitalt understøttet ydelsesrefusion 
3.2 Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet 
3.3 Udbredelse af Smart City 
3.4 Bedre anvendelse af åbne kommunale data 
Initiativet 
UDBREDELSE AF SMART CITY 
Initiativet om Smart City skal øge anvendelse af teknologier og data til at skabe mere 
bæredygtig udvikling, innovation og medborgerskab. Initiativet skal sikre viden, kom-
petencer og tværfaglig organisering for at understøtte, at flere kommuner kan komme 
i gang med at arbejde med Smart City eller komme videre med eksisterende initiati-
ver.  
Der etableres et fælleskommunalt Smart City-forum, der fungerer som samlingspunkt 
for kommunerne, hvor viden og erfaringer med Smart City-initiativer udveksles og 
deles. Initiativet igangsættes i 2017 med en tidshorisont på i første omgang 2 år, 
hvorefter det evalueres. Initiativet koordineres tæt med og understøtter det Smart 
City-partnerskab med Erhvervsministeriet, Danske Regioner og KL, som indgår i den 
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 2016-2020. 
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Opsamling fra gruppearbejde – mødelokale 135 

  
Dialogen i grupperne frembragte en række input, der kan understøtte virkeliggørelsen 
af ’smart-city tiltag’ i kommunen.  
 
Et eksempel er de ressourcebesparelser, der kan opnås ved at offentlige skraldespan-
de selv meddeler, når de er fyldt op og bør tømmes.  
 
Et andet område, der blev nævnt er trafikområdet. Information om frie P-pladser, og 
grønne bølger (lysreguleringer) i forbindelse med arrangementer, samt adaptiv trafik 
regulering og lysreguleringer, der tæller ned (tiden til det bliver grønt) blev nævnt. I 
forhold til den kollektive trafik blev selvkørende busser og en ’Hvor er min skolebus’ 
APP (med advisering) foreslået. Endelig blev en ruteoptimering i hjemmeplejen (flåde-
styring: hvem har vi i området?) efterlyst.  
 
Et tredje område var turismen. Anvendelse af APPs med QR kode (i stedet for fysiske 
guider), og et ønske om QR koder ”alle steder” blev nævnt. Herudover blev det oplyst, 
at digitale informationspyloner – ikke kun ved indfaldsvejene – vil styrke og aktualise-
re den information besøgende for adgang til. 
 
Som et fjerde område, der bidrag med eksempler var, at anvendelsen af bygninger og 
lokaler skulle tænkes ind i en smart city kontekst. Der vil kunne spares EL og varme 
via en sensorstyret bygningsdrift. Et andet eksempel på smarte offentlige bygninger er 
en digital guide, der guider besøgende i forhold til, hvor de skal hen. Intelligente Va-
skemaskiner, der giver besked når der ikke er mere vaskepulver blev ligeledes nævnt 
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som et eksempel på et ’smart bygningstiltag’. I forhold til lokalebooking blev det op-
lyst, at det ikke er muligt at onlinebestille haltider. I den forbindelse blev en fælles 
online bookings- og betalingsløsning for leje af lokaler efterlyst. 
Udfordringen med hvilke emner/områder, der skal vælges, og hvilke der skal undgås 
blev drøftet. Vigtig at de valg der tages, defineres op i mod andre strategier. Grupper-
ne var generelt åbne for samarbejde med nabokommuner. Fx har Sønderborg fokus 
på energibesparelser. Endelig blev viden om fibernet efterspurgt. 
KL Status 
Forslag til projektbeskrivelse er sendt til politisk behandling med henblik på godken-
delse og igangsættelse. 
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Fokusområde 3.4 
3.1 Digitalt understøttet ydelsesrefusion 
3.2 Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet 
3.3 Udbredelse af Smart City 
3.4 Bedre anvendelse af åbne kommunale data 
Initiativet 
BEDRE ANVENDELSE AF ÅBNE KOMMUNALE DATA 
Den offentlige sektor skaber hver dag store mængder af data om fx trafik, parkering, 
forurening, kultur og demografi. Ved i højere grad at stille eksisterende data til rådig-
hed for virksomheder, borgere og andre offentlige instanser skabes der muligheder for 
øget vækst og innovation i samfundet. Flere kommuner er allerede i gang med at gøre 
datasæt om ejendomsdrift, miljø og befolkningsgrundlag m.v. offentligt tilgængeligt. 
Ni kommuner og en region samarbejder gennem initiativet Open Data DK om at samle 
og udstille datasæt fra hele Danmark på én landsdækkende portal. Den fælles plat-
form er i drift, og alle kommuner kan tilslutte sig. Det aftales nærmere med Open Da-
ta DK, hvordan fælleskommunale aktiviteter bedst understøtter de BEDRE ANVENDEL-
SE AF ÅBNE KOMMUNALE DATA Den offentlige sektor skaber hver dag store mængder 
af data om fx trafik, parkering, forurening, kultur og demografi. Ved i højere grad at 
stille eksisterende data til rådighed for virksomheder, borgere og andre offentlige in-
stanser skabes der muligheder for øget vækst og innovation i samfundet. Flere kom-
muner er allerede i gang med at gøre datasæt om ejendomsdrift, miljø og befolk-
ningsgrundlag m.v. offentligt tilgængeligt. Ni kommuner og en region samarbejder 
gennem initiativet Open Data DK om at samle og udstille datasæt fra hele Danmark på 
én landsdækkende portal. Den fælles platform er i drift, og alle kommuner kan tilslutte 
sig. Det aftales nærmere med Open Data DK, hvordan fælleskommunale aktiviteter 
bedst understøtter de igangværende aktiviteter for at udbrede åbne data. Initiativet 
koordineres derudover tæt med Erhvervsstyrelsen m.fl. i regi af initiativet om åbne 
data i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Initiativet koordineres derudover tæt med Erhvervsstyrelsen m.fl. i regi af initiativet 
om åbne data i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. 
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Opsamling fra gruppearbejde – mødelokale 135 

 Grupperne bidrag med en række eksempler, hvor åbne kommunale data kunne spille 
en rolle. 
 
Et område, der blev nævnt er byggearkivet. KME har et byggearkiv, der ikke er digita-
liseret. Som årsag til hvorfor arkivet (modsat de fleste andre kommuner) ikke er digi-
taliseret, angives den forventede ringe kvalitet af det digitaliserede materiale.    
Et andet område med mange data er handicapområdet (fra hjælpemidler). Disse er 
midlertidigt ikke nødvendigvis digitalt delbare. Men de kan være lige så relevante som 
andre data.  
 
Der var en drøftelse af, om kvaliteten af åbne data, var godt nok. Forkerte eller misvi-
sende data kan have utilsigtede konsekvenser. Det blev påpeget, at der ikke er krav 
til åbne data, da de pr. definition er åbne/rå. Dog skal man være opmærksom på, at 
der er forskel på data over tid, eftersom målemetoder og opgørelser ændres. Det blev 
nævnt, at råd data ikke er nok i sig selv. Vanskeligt at se, hvordan råd data kan støtte 
udviklingen af lokalområder. Én deltager sagde, at udstillingen af åbne data er spil af 
tid og penge – der er ingen forretning.  
Generelt var der enighed om at tiltag skal have sammenhæng med vækststrategien.  
Der blev efterlyst svar på, hvordan vi kan blive bedre til at levere data? Forudsætnin-
gen er at data er digitale. En prioritering af hvilke data der udstilles, må være baseret 
på baggrund af hvad der efterspørges. Der er behov for en målsætning. Hvad vil vi 
opnå og hvornår? 
 
Andre stikord: Toilet APP med rengøringsavis, lokale booking, medicin håndtering, info 
om boligområde. 
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KL Status 
Forslag til projektbeskrivelse er sendt til politisk behandling med henblik på godken-
delse og igangsættelse. 
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Pejlemærke 06 
06 / Gevinster skal være i centrum i digitale projekter. 
Formålet med at digitalisere er, at opnå kvalitetsmæssige og økonomiske gevinster. 
Digitale projekter bør derfor fra start have fokus på at dokumentere gevinster, og 
hvordan det bedst muligt understøttes, at gevinsterne høstes. 
Fokusområde 6.2 
6.1 Effektmåling af kommunernes kontrolindsats med sociale ydelser 
6.2 Fælleskommunale samarbejder 
6.3 Data på tværs med FLIS 
6.4 Implementering af de nye monopolbrudsløsninger 
Initiativer 
FÆLLESKOMMUNALE SAMARBEJDER 
Kommunerne samarbejder på det digitale område i stigende grad om deling af knappe 
kompetencer og effektiv it-drift. For at understøtte dette har KL sammen med Fi-
nansministeriet gennemført en kortlægning af eksisterende kommunale it-
samarbejder, som blev offentliggjort primo 2016. Resultatet er et inspirationskatalog 
og vejledning til etablering af fælleskommunale samarbejder. Formålet med initiativet 
er, at følge udviklingen i de kommunale samarbejder løbende gennem strategiperio-
den – særlig med henblik på at afdække eventuelle udfordringer. Derfor følges der op 
på den foretagne kortlægning med en undersøgelse af udviklingen i de kommunale it-
samarbejder i 2018. 
Opsamling fra gruppearbejde – mødelokale 127 
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Fremgangsmåde i lokale 127 var lidt anderledes end i de andre rum, hvilket opsamlin-
gen bærer præg af. 
Der blev arbejdet med tre spørgsmål: 
- Hvorfor skal vi gøre det? 
- Hvad vil vi opnå? 
- Hvordan gør vi det? 
 
Det er altså spørgsmål (og svar), der er værd at tage med i alt, hvad man har planer 
om at kaste sig ud i. 
 
Forslagene til hvorfor vi skal fokusere på fælleskommunale samarbejder er 
følgende: 
 

1. For at undgå kompetencemangel og sikre en vis bæredygtighed ift. ressourcer. 
2. Undgå at miste indflydelse i takt med at opgaverne flyttes fra kommunen. 
3. For at sikre effektivitet, videndeling og udnytte ’best practice’. 
4. Der er tradition for samarbejde inden for den kommunale verden og det er med 

til at sikre en robusthed. 
5. Samarbejde sikrer fælles løsninger og kan være med til at skabe et fælles it 

sprog. 
6. For at sikre et overskud til udvikling. Kommuner er meget driftsorienteret, hvil-

ket kan være med til at de gode it folk flytter. 
 
Hvad vil vi opnå med fælleskommunale samarbejder og evt. hvad vil vi sam-
arbejde omkring: 
 

1. Meningsfyldte samarbejder. 
2. It support og/eller it drift. 
3. Systemudvikling. 
4. Fælles metoder ift. statslige påbud. 
5. Implementering af system, processer og procedurer. 
6. Nationale initiativer gennem KL. 
7. Kvalitet og pris på it systemer (udbud). 

 
Hvordan kan vi så gøre det? 
 

1. Foreninger. 
2. Formaliseret samarbejder. 
3. §60 selskaber. 
4. Nationale samarbejder. 
5. Brugerklubber. 
6. Driftsfællesskaber. 
7. Netværk. 
8. Fælles udbudsenheder. 
9. Fælles rammarkitektur. 

 
KL Status 
I 2018 gennemføres der en evaluering af udviklingen i de fælleskommunale samarbej-
der. Der er ikke planlagt yderligere projektaktiviteter. 
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Pejlemærke 07 
07 / Kommunalt samarbejde om digitalisering og it – omfattende alle kommuner eller 
mindre grupper af kommuner – gør det muligt at dele kompetencer, reducere omkost-
ninger til indkøb af it samt effektivisere og professionalisere fx it-drift. Samarbejde er 
også nødvendigt for at udvikle leverandørmarkedet. 
Fokusområde 7.1 
7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 
7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU’s databeskyttelsesforordning 
7.3 Digitalt kompetente kommuner 
Initiativer 
Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen Det skal være slut med, at borgeren skal indtaste data, som kommunen allerede har, eller at medarbejderen skal sidde med to skærme, fordi to sagsbehandlingssystemer ikke kan tale sammen. Der gennemføres et initiativ, som styrker anvendelsen af den fælleskommunale rammearkitektur. Der vil i initiativet være fokus på at styrke styrin-gen og vedligeholdelsen af den fælleskommunale rammearkitektur. Derudover skal der gøres en indsats for øge udbredelsen af rammearkitekturen til flere kommunale opgaveområder. Initiativet gennemføres i tæt samspil med den fællesoffentlige indsats for at tilveje-bringe en fællesoffentlig it-arkitektur. Programmet starter i 2016 og løber til udgangen af strategiperioden. 
Opsamling fra gruppearbejdet – mødelokale 137 

  
Underemne Fælles Rammer/fundament 
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1. Tværgående udveksling af data mellem myndigheder  
2. Intern dataudveksling mellem forvaltningerne 
3. Hurtig opdatering af sagsforløb – parter og data  
4. Kortlægning af snitflader og ejerskab i KITOS eller lign. 

 
Underemne Standarder 

5. Afklaring af ejerskab – eksempel vedr. fælles ejerskab til vandløbsdata  
6. Sikre kvalitetssikring/verificering af eksisterende data inden de ”lægges ud” 
7. Klare krav til standarder ved nye systemer  
8. Fælles standarder for miljødata for at sikre gennemsigtighed og anvendelse på 

tværs (og alle andre datatyper) 
 
Underemne Åbne Emne 

9. Adgang til andre relevante data fra andre myndigheder – eksempel sundheds-
/behandlingsdata fra Regionerne,  

10. Mulighed for at kunne se status på sagsbehandlingen (også når sagen ligger 
udenfor eget hus) 
 
Underemne Gevinster 

11. Gevinst forudsætter fælles fundament, standarder og åbne data 
12. Evaluering og udfasning af grunddatasystemerne (CPR, CVR m.v.) 
13. Intern genbrug gennem synlighed, fast proces og afklaring 
14. Total gevinstberegning ”Hele vejen rundt” 

 
KL Status 
Projektet 1: Der er udviklet en vision for rammearkitekturen, et målbillede for ramme-arkitekturen samt et kommissorium vedrørende governance af den fælleskommunale rammearkitektur.  Projekt 2: Der er pt. tilmeldinger fra ca. 60 kommuner til ”Kommunernes it-arkitekturnetværk”. Indholdet til møderne er under udarbejdelse i samarbejde med KOMBIT. Der er gennemført en lang række interviews med kommuner, leverandører og centrale aktører om de modne it-anskaffelse og kravbank. Der forventes en rapport fra projek-tet til marts.  Der afholdes en konference om anskaffelse af it d. 11. maj 2017: http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_80811/cf_202/Den_gode_it_anskaffelse.PDF Der er arbejdes på en relancering af indholdet på rammearkitektur.dk og tilhørende sider på kl.dk – forventes afsluttet ultimo februar.  Fra 1.3 marts til medio maj gennemføres arbejdet med en grundfortælling som er et kort dokument om rammearkitekturen og en tilhørende præsentation, budskabspapir og Q&A. Relancering af wiki om rammearkitektur påbegyndes 1.3.   KL indgår i forhandlinger med ITU om udvikling af en It-arkitekturuddannelse  Projekt 3: KL udbyder nu en pulje, hvorfra I som kommune kan søge midler til at ud-brede den fælleskommunale rammearkitektur. Søg senest den 21. april 2017 kl. 12. Puljen uddeler hvert år frem til 2020 500.000 kroner i portioner på mellem 50.000 og 200.000 kroner.  Projekt 4: Projektet udarbejder en oversigt over hvor mange standarder og kompo-nenter fra rammearkitekturen der bruges i arkitekturrapporterne. Herudover er pro-
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jektet ved at afdække et projektlandskab i KL via en række møder med fagkontoerne i KL om arkitekturopgaver.  Projekt 5: Der er iværksat udvikling af en model til måling af rammearkitekturens ef-fekt i samarbejde med PwC. Udkast til model fremlægges for it-arkitekturrådet d. 28.2 
Fokusområde 7.3 
7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen 
7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU’s databeskyttelsesforordning 
7.3 Digitalt kompetente kommuner 
Initiativer 
Digitalt kompetente kommuner Understøttelse af kommunale opgaver med digitalisering rummer store muligheder for forandringer, der skaber øget kvalitet, bedre arbejdsmiljø og mere effektiv opgaveløsning. Men det kræver, at de rette kompetencer er til stede til at skabe for-andringer med digitalisering og til at indgå i nye digitalt understøttede opgaver. Der er derfor behov for værktøjer, der går på tværs af den kommunale faglighed og organisation, men samtidig skal kunne tilpasses til forskellige sammenhænge – hvad enten det drejer sig om digitalisering for social- og sundhedsassistenter, lære-re, bibliotekarer eller ledelse af digitalisering. Med initiativet beskrives generiske kompetencer, som uanset faglighed eller organisatorisk indplacering er relevante, og som derfor kan lægges til grund for kompetenceudvikling på de fleste områder. Initiativet igangsættes i 2016 og løber til udgangen af strategiperioden. 
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Opsamling fra gruppearbejdet – mødelokale 137 

  
Underemne - Fælles udvikling 

1. Bredere inddragelse af borgerne i f.eks. borgerpaneller og borgertest 
2. Fokus på arbejdsgangsunderstøttende udvikling 
3. Brug af KLs Arbejdsgangsbanken 
4. Digital samskabelse 

 
Underemne - Ledelse 

5. Klarere prioritering af kompetenceudvikling 
6. Fokus på ledelsens egne digitale kompetencer ifht. bl.a. rammearkitekturen 

 
Underemne – Digitale kompetencer 

7. Behov for definition af hvad Digitale Kompetencer er gennem afklaring og syn-
liggørelse 

8. Situationstilpasset Kompetenceløft ”on demand” er vigtigere end faste kur-
ser/processer (situated learning) 

9. Borgerrettede kampagner til løft at borgernes digitale kompetencer 
10. Udnyttelse af eksisterende værktøjer som f.eks. selvbetjening.nu 
11. Styrket videndeling med løbende og relevant opdateringer fra tovholdere  
12. Effektiv brug af forskellige kanaler til kompetenceløft – Webinar, sidemandsop-

læring, e-learning, video, MP, nyhedsbreve, erfagrupper m.fl. 
 
Underemne – Ny teknologi 

13. OPP - OPP står for Offentlig-Privat Partnerskab og er en kontraktform, hvor et 
privat selskab finansierer, projekterer og udfører offentligt projekter. 
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14. Krav til leverandørerne om relevant fokus på kompetenceløft, herunder effektiv 
anvendelse af relevante kanaler i processen. 

 
KL Status 
Der er indgået aftale med Rambøll Management Consulting om udarbejdelse af to ana-
lyser:  

 Analyse 1 skal beskrive Best Practise f.s.v.a. digital kompetenceudvikling i 
kommunerne på en måde, som kan deles og inspirere i andre kommuner.  

 Analyse 2 skal beskrive de generiske digitale kompetencer som går på tværs af 
fagligheder og dele af organisationen og på medarbejder-, ledelses- og tople-
delsesniveau. De generiske kompetencer vil dermed give et fælleskommunalt 
grundlag for den dialog vi som arbejdsgiverorganisation har med fagbevægel-
sen og med de mange uddannelsesudbydere på de forskellige fagområder. Det-
te vil lede frem til en række værktøjer – minimum kompetenceprofiler, der kan 
bruges til at oversætte kompetencerne ind i egen faglighed på de enkelte om-
råder – men også materiale der kan anvendes til systematisk kompetenceud-
vikling i kommunerne – fx MUS, LUS, m.v. 

 
Analyserne er igangsat nu og forankres styregruppemæssigt i DKD – Det Kommunale 
Digitaliseringsråd. KL er ved at sammensætte en følgegruppe til kvalitetssikring af 
resultaterne. Kunne det være noget vi kunne være interesseret i? 


