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KOMMUNERNES  
TEKNOLOGIRADAR 2020
Introduktion

Der er grund til at være begejstret for den tek-
nologiske udvikling. Den giver kommunerne 
mange muligheder for at udvikle bedre service 
og velfærd og mere effektiv sagsbehandling 
og administration til gavn for borgere og virk-
somheder. Ikke mindst i en tid med pres på 
økonomi , service og rekruttering. 

Kommunerne er allerede langt. Digitalisering 
har gennem mange år været en stor drifts-
opgave. Faktum er, at den danske offentlige 
sektor er en af de mest og bedst digitaliserede 
i verden. I den videre udvikling skal indsatsen 
fokuseres på at udvikle velfærden og de ad-
ministrative op gaver gennem udbredelse af 
modne teknologier, der står på rammearkitek-
turen og den fælleskommunale infrastruktur.

Ansvarlig brug af teknologi
Den danske kommunale tilgang er og skal 
fortsat være en ansvarlig og balanceret brug 
af teknologi. Derfor er datasikkerhed, GDPR 
og etiske overvejelser helt fundamentalt - for 
borgerne skal fortsat have en høj tillid til den 
måde, vi bruger data på i Danmark. Og derfor 
skal de løsninger, som kommunerne imple-
menterer, give mening for de medarbejdere, 
der skal bruge løsningerne i hverdagen. Og bor-
gerne skal opleve, at løsningerne skaber værdi 
for dem, hvad enten det er kortere vente tid, 
øget selvhjulpenhed, bedre undervisning eller 

større kvalitet i dialogen mellem borger og 
sagsbehandler.  Viden om og nysgerrighed på 
borgernes behov, adfærd og forventninger er 
afgørende, når vi udvikler og designer opgave-
løsning med brug af teknologi.  

Hvorfor en kommunal teknologiradar?
Det kan være svært at vurdere og få overblik 
over, hvilke teknologier, der er relevante og 
modne til implementering eller afprøvning, 
og hvilke man blot skal holde øje med eller 
afvente yderligere modning af. Der er brug 
for at identificere og udbrede de teknologier, 
der er modne og relevante i en kommunal 
kontekst og for at styrke samarbejdet mellem 
kommuner  om afprøvning af ny teknologi. KL 
har derfor udviklet Kommunernes Teknologi-
radar. Teknologiradaren for 2020 giver over-
blik over forskellige teknologiers modenhed 
i en kommunal kontekst. En række eksperter 
og over 700 ledere og medarbejdere i alle 98 
kommuner har bidraget til at udvikle radaren. 

Kommunernes Teknologiradar er et redskab, 
som kommunerne kan bruge, når man skal 
drøfte og prioritere, hvordan man udvikler 
opgaveløsningen med brug af teknologi samt 
gør organisationen og it-landskabet parat til 
at gribe og implementere modne teknologier, 
der skaber værdi for borgere og virksomheder.
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”Digital transformation skal styrke kvaliteten i kerne
velfærd en. Vi skal bruge ny teknologi og data til at levere 
bedre og mere sammenhængende og helhedsorienterede ind
satser til borgerne. Men også til at afhjælpe det pres på øko
nomi, velfærdsopgaver og rekruttering, som kommunerne 
oplever. Det fordrer et fokus på at modne organisationerne 
og inddrage medarbejderne i forandringerne og arbejdet 
med at udvikle nye løsninger.”

”På forkant med fremtidens velfærd 
 - KL’s strategi for digitalisering, ny teknologi og data,” marts 2019
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SÅDAN ER TEKNOLOGIRADAREN 
BLEVET TIL
Datagrundlag og vidensindsamling

Kommunernes Teknologiradar er udviklet 
i samarbejde med Deloitte Digital. Der er 
gennem ført interviews med eksperter  i tekno-
logi og teknologianvendelse i den  offentlige 
sektor og der er inddraget viden fra andre 
redskaber til vurdering af teknologier -  bl.a. 
fra Deloitte Digital og forskellige kom muners 
radarer. Eksperterne har udvalgt 20 teknologier 
og vurderet deres parathed (teknologiernes 
udviklingsstadie, omkostnings niveau og skale-
ringspotentiale) på en skala fra 1-10. 

Eksperternes vurderinger er kombineret med 
kommunale vurderinger. I alt 703 kommunale 
chefer og medarbejdere har i et survey vurde-
ret teknologiernes relevans i forhold til at løse 
opgaver og udfordringer og skabe gevinster på 
de enkelte fagområder på en skala fra 1-10. Der 
er gennemført seks surveys (ét for hvert fag-
område). Respondenter fra alle 98 kommuner 
har besvaret en eller flere surveys.

Den samlede vurdering af en teknologis mo-
denhed er fremkommet ved at gange de to 
vurderinger. Herefter er hver teknologi placeret 
i en af følgende fire kategorier: ”Klar”, ”Afprøv”, 
”Hold øje” og ”Afvent”. Den enkelte teknolo-
gis placering i radaren er således udtryk for et 

kommunalt gennemsnit. Der er udviklet syv 
radarer, én for hvert af de seks kommunale fag-
områder og én samlet radar. 

Efter dataindsamlingen er der gennemført 
online fokusgrupper med i alt 40 kommunale 
deltagere (Remesh-sessioner) og interviewet 
en række faglige eksperter. Fokusgrupper og 
interviews har haft til formål at undersøge 
og nuancere vurderingen af teknologiernes 
anvendelsesmuligheder, udfordringer og per-
spektiver med henblik på at udforme gode råd 
til kommunerne. 

Teknologier opdelt i tre kategorier
De udvalgte teknologier er kategoriseret i tre 
typer, som også er afspejlet i den grafiske frem-
stilling af teknologiradaren: 

• Teknologier, der kan bruges til dataind-
samling fx IoT og sensorer, droner mv.

• Teknologier, der kan bruges til dataanalyse 
fx RPA, kunstig intelligens, Big data mv. 

• Teknologier, der er indlejret i produkter og 
services fx virtuel reality, fysisske robotter, 
3D print mv.
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Datagrundlag

• Eksperter har udvalgt og vurderet teknologiernes parathed (interviews og  
desk research)

• Kommuner har vurderet teknologiernes relevans (surveys, online fokusgrupper  
og interviews)

• Parathed x relevans =  teknologiens modenhed

• Seks surveys (én for hvert fagområde) 

• Svar fra 703 kommunale chefer og medarbejdere

• Online fokusgrupper med i alt 40 kommunale deltagere

Årlig opdatering og løbende 
teknologivurderinger
Teknologiradaren bliver opdateret en gang 
årligt. Derudover foretager KL henover året tek-
nologivurderinger ved at trække på viden fra 
kommuner, eksperter, leverandører m.fl.  

Teknologivurderingerne vil ske på forespørg-
sel fra kommuner og kan enten være en ud-
dybning af de 20 teknologier, der allerede er 
vurderet i radaren eller det kan være andre tek-
nologier. Vurderingerne bliver tilgængelige på 
videncentret.kl.dk
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       TEKNOLOGIER TIL DATAANALYSE                                                             PRODUKTER & SERVIC
ES

AFVENT HOLD ØJE AFPRØV KLAR

Se kommunernes  
teknologiradar på  
videncenter.kl.dk

Nedenfor præsenteres hovedresultater fra den samlede teknologiradar og gode råd til, hvordan 
kommunerne med fordel kan forholde sig til teknologierne. På side 11 - 18 præsenteres de vig-
tigste resultater fra de seks teknologiradarer på fagområderne og der gives flere gode råd om 
 enkelte teknologier.
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KLAR
Seks teknologier ligger i kategorien ”KLAR”: Apps, skærme og 
selvbetjening, RPA (softwarerobotter), video og visuel kontakt, 
cloud og big data. Disse teknologier har været i brug i mange 
kommuner i flere år. Der findes bred kommunal erfaring og 
mange eksempler på tværs af fagområder.

Et godt råd: Skab et overblik over, hvordan I arbejder med KLAR-
teknologierne pt. Prioriter at få KLAR-teknologierne til at virke 
og give værdi i organisationen, i de administrative processer og i 
mødet med borgerne. Hold fokus på værdi for borgerne, imple-
mentering, skalering og mulig gevinstrealisering. Læs  mere om 
KLAR-teknologier på s. 14 - 15.

AFPRØV
Syv teknologier ligger i kategorien ”AFPRØV”: IoT og sensorer, 
droner, chatbots, fysiske robotter, virtual reality (VR), 3D-print 
og kunstig intelligens (AI). Disse teknologier bliver pt. anvendt 
eller afprøvet i flere kommuner. Der vil være stor forskel på, 
hvordan kommunerne bør forholde sig til disse teknologier. 
Nogle kommuner vil allerede have gjort sig erfaringer på en-
kelte fagområder, mens teknologierne vil være nye for andre 
kommuner eller på andre fagområder. 

Et godt råd: Skab et overblik over hvad I afprøver pt. - fx en  
projektportefølje med en pipeline. Prioritér hvilke af AFPRØV-
teknologierne, I ønsker at afprøve. Prioriteringen kan bl.a. tage 
afsæt i lokale strategier og behov, hvad der giver størst værdi 
i mødet med borgerne eller i de administrative processer og i 
kommunens tekniske, organisatoriske og kompetencemæssige 
forudsætninger. Sørg for at afsøge andre kommuners interes se 
og erfaringer med teknologierne og besøg viden centrets site, 
før I går i gang med afprøvning. Læs mere om AFPRØV-teknolo-
gierne på s. 17 - 18.

Teknologierne er:

• Apps

• Skærme og selvbetjening

• RPA (softwarerobotter)

• Video og visuel kontakt

• Cloud

• Big data

Teknologierne er:

• IoT og sensorer

• Droner

• Chatbots

• Fysiske robotter

• Virtual reality (VR)

• 3D-print

• Kunstig intelligens (AI)
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HOLD ØJE
Fire teknologier ligger i kategorien HOLD ØJE: Edge Compu-
ting, Augmented Reality (AR), virtuelle digitale assistenter og 
digital Twin. Et mindre antal kommuner har erfaringer med 
teknologierne - oftest som pilotprojekter. 

Et godt råd: Hold øje med teknologiernes udvikling og brug 
 videncentret.kl.dk. Overvej hvorvidt I ønsker at være blandt de 
første kommuner der afprøver en bestemt teknologi - eller om I 
vil afvente andres erfaringer.

AFVENT
Tre teknologier ligger i kategorien AFVENT: Autonome køre-
tøjer, blockchain og kvantecomputere. Der er kommunale er-
faringer fra enkelte afprøvninger af teknologierne, men det er 
vurderingen, at teknologierne generelt endnu ikke er modne 
til afprøvning i kommunerne, fx som følge af høj anskaffelses-
pris eller manglende teknisk parathed. Kommunerne opfor-
dres til at afvente udviklingen samt at enkelte kommuner 
høster erfaringer.

Et godt råd: Afvent yderligere modning af teknologierne og at 
enkelte kommuner høster erfaringer og sæt ikke gang i afprøv-
ning af teknogierne på nuværende tidspunkt. 

Teknologierne er:

• Edge Computing

• Augmented Reality (AR)

• Virtuelle Digitale  
Assistenter

• Digital twin

Teknologierne er:

• Autonome køretøjer

• Blockchain

• Kvantecomputere
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Det er værd at bemærke, at:

• Alle fagområder vurderer; apps, video og 
visuel kontakt, skærme og selvbetjening 
samt RPA (softwarerobotter) som ”klar” 

• Administration og Økonomi er det fagom-
råde, der generelt vurderer relevansen af 
teknologierne højest

• Teknik og Miljø vurderer IoT og sensorer 
samt droner ”klar”

• Social og Sundhed vurderer IoT og senso-
rer ”klar”, og er det område, der vurderer 
relevansen af video og visuel kontakt og 
skærme og selvbetjening højest 

• Børn og Unge vurderer som det eneste 
fagområde, at virtual reality (VR) er ”klar” 
og er det område, som vurderer relevan-
sen af apps højest.

TEKNOLOGIRADARER PÅ  
FAGOMRÅDERNE 
Forskelle og ligheder mellem fagområder

Generelt vurderer eksperter og kommuner, 
at mange teknologier er modne til imple-
mentering eller afprøvning. Men der er også 
forskelle på modenhedsvurderingerne på 
tværs af fagområder, bl.a. vurderer Børn og 
Unge og Social og Sundhed generelt relevan-
sen af teknologierne  lidt lavere end andre 
fagområder.  Nogle teknologier vurderes ret 
forskelligt og andre teknologier vurderes mere 
ens på tværs af fagområder. Teknologier, der 
kan bruges til dataanalyse (fx RPA, kunstig intel-
ligens, big data) vurderes nogenlunde ens på 
tværs af fagområder, mens teknologier, der er 
indlejret i produkter og services (fx skærme 
og selvbetjening, fysiske robotter, 3D print) og 
teknologier, der bruges til dataindsamling (fx 
IoT og sensorer) vurderes mere forskelligt fra 
fagområde til fagområde. 
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Find radarer på kl.dk/videncenter
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Cloud

Skærme og 
selvbetjening 

Kunstig 
intelligens(AI)

Virtual Reality (VR)

Virtuelle digitale 
assistenter

RPA 
(Softwarerobotter)

Video og visuel 
kontakt 

3D print

Edge Computing 

Blockchain

Big data

Droner

Chatbots

Digital Twin

Autonome 
Køretøjer

Apps 

IoT og sensorer

Fysiske robotter

Augmented Reality 
(AR)

Kvantecomputere

Cloud er software, ser-
vices, computerkraft 
og lagerplads, som 
kan tilgås online

RPA er software, der 
automatiserer simple, 
rutineprægede 
arbejdsopgaver

Big data er et begreb, 
der dækker over ana-
lyse af meget store 
datamængder

App er en betegnelse 
for software specielt 
designet til kommuni-
kere med en bruger

Digitale skærme er til 
visning af information 
og interaktive selvbe-
tjeningsløsninger

Løsninger hvor to eller 
flere parter kommuni-
kerer med hinanden 
via videokameraer

Droner er gående, 
kørende, svømmende 
og flyvende førerløse 
fartøjer

IoT er fællesbeteg-
nelsen for gensidige 
forbundne apparater, 
som kan overføre 
data

AI er computerba-
serede algoritmer, 
der kan lære og 
forstå mønstre i store 
datasæt

Et plastproduceret 
emne på baggrund 
af et 3D-design i et 
computerprogram

Chatbots er baseret 
på AI, og svarer på 
spørgsmål stillet i 
talesprog

Fysiske robotter kan 
assistere, aflaste eller 
overtage en række 
opgaver som i dag 
varetages af men-
nesker

VR fører brugeren ind 
i en virtuel, digital 
verden ved hjælp af fx 
briller/skærme

Edge computing 
er et begreb for en 
decentralisering 
af beregninger og 
datalagring

Teknologi, hvor der 
opbygges en digital 
kopi af et fysisk objekt, 
system eller miljø

AR er et digitalt 
virtuelt lag på virke-
ligheden, som opnås 
gennem et display

VDA løser simple og 
avancerede opgaver 
gennem samtale 
med brugeren, fx via 
smartphone

En kæde af datab-
lokke, som kan 
registrere og verificere 
transaktioner ml. to 
parter

Autonome køretøjer 
er køretøjer, der selv 
kan navigere rundt 
uden en chauffør

En type af computer 
som er fundamentalt 
anderledes end de 
computere, vi kender 
i dag

KORT OM TEKNOLOGIERNE



INDSIGTER OG 
GODE RÅD
Med afsæt i arbejdet med Kommunernes Teknologiradar præ-
senteres indsigter og gode råd om de seks KLAR-teknologier og 
de AFPRØV-teknologier, der fylder mest i kommunerne. Rådene 
er baseret på viden fra fokusgrupper, interviews og analyser. 

De overordnede pointer i rådene på de følgende sider er: 

• Skab et overblik over, hvad I pt. har taget i anvendelse eller 
afprøver og prioriter systematisk, hvad I fremadrettet vil 
tage i brug eller afprøve. 

• Tag afsæt i værdi for borgerne, lokale strategier og behov, 
faglige og administrative processer samt i kommunens tek-
niske, organisatoriske og kompetencemæssige forudsæt-
ninger.

• Fokuser på at lykkedes med at få KLAR-teknologierne til at 
virke og give værdi i organisationen og i mødet med bor-
gerne.

• Stå på andre kommuners erfaringer og styrk samarbejdet 
med andre kommuner og digitaliseringsforeninger om af-
prøvning og skalering. 

• Stå på rammearkitekturen og den fælleskommunale infra-
struktur bl.a. i forbindelse med indkøb. 



Teknologier i kategorien “KLAR”  

Apps
Apps benyttes i dag til mange formål i kommunerne. Apps bruges internt 
i kommunerne fx til data indsamling (fx apps hvor borgere kan rapportere  
skader på vejbelægning, fyldte skraldespande, træning, sundhed/teleme-
dicin, udlæg, kørsel mv.) og formidling (fx i form af apps til undervisnings-
formål). Apps indeholder et stort potentiale for udvikling af de borger-
nære funktioner. 

Selvom udviklingen af apps er blevet nemmere og billigere i takt med udviklingen af teknologien, 
fremhæver flere kommuner, at apps kræver mange ressourcer i både udviklings- og vedligeholdel-
sesfasen. Samtidig ligger der en række etiske og datamæssige problemstillinger ift. overvågning af 
de borgere, der benytter app’en.

Et godt råd: Brug apps, når de kan tilføre ekstra værdi til mødet med borgerne eller i administration-
en, udvikl apps sammen med andre (kommunale samarbejder) og overvej de eventuelle dataetiske 
problemstillinger vedr. indsamling af data om borgerne.

Skærme og selvbetjening 
Skærme og selvbetjeningsløsninger er meget udbredte i kommunerne. De 
er ideelle til at præsentere information på en visuel og overskuelig måde, 
fx i form af præsentation af live-data.  Berøringsfølsomme skærme er vel-
egnede til selvbetjeningsløsninger rettet mod borgerne og andre løsnin-
ger, hvor borgere kan modtage eller indtaste information. Fx i borgerser-
vice, på biblioteker eller i undervisningssituationer.

Flere kommuner påpeger, at selvbetjeningsløsninger skal være simple og lette at navigere i for at 
skabe værdi og således, at flest mulige borgere har mulighed for at betjene sig af selvbetjenings-
løsninger. Derfor kan der være situationer, der egner sig bedre til fysiske møder eller andre plat-
forme, idet mængden af information kan blive for stor og kompleks.

Et godt råd: Brug skærme og selvbetjeningsløsninger til formidling og indtastning af simpel informa-
tion mellem borger og kommune og overvej altid om budskabet egner sig til at blive formidlet på 
andre måder, fx via apps, hjemmesider eller ved fysiske møder.
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RPA (softwarerobotter)
RPA vurderes at være en moden teknologi, som giver gode muligheder 
for at frigive ressourcer i kommunerne. Det sker ved at flytte data mellem 
databaser og systemer på en effektiv og systematisk måde, bl.a. til bogfø-
ring og journalisering i administrationen. 

På den ene side fremhæver en del kommuner, at arbejdet med RPA har været en god anledning til 
at øge forståelsen og opbakningen hos med arbejdere med få digitale kompetencer og eventuelt 
en vis skepsis overfor teknologi.  Arbejdet med RPA har også bidraget til at få en governance på 
plads i forhold til afprøvning, som kan bruges når andre mere avancerede teknologier skal afprø-
ves. 

På den anden side fremhæver flere kommuner, at der er mange udfordringer forbundet med bru-
gen af RPA-løsninger. Først og fremmest fordi RPA-løsninger ofte er kortsigtede midlertidige løs-
ninger – en form for virtuel gaffertape, der får systemer til at hænge sammen, men at løsningerne 
kræver megen vedligeholdelse, når der ændres i lovgivning, kommunens processer mv. 

Et godt råd: Prioriter på hvilke områder I vil benytte en RPA-løsning og hav fokus på om de digitale 
assistenter kan frigive ressourcer. Husk, at RPA ikke må blokere for at tænke langsigtet, og at syste-
mer og løsninger bør stå på de fælleskommunale arkitekturprincipper og den fælleskommunale 
infrastruktur.

Video og visuel kontakt
Video og visuel kontakt er allerede bredt anvendt i kommunerne – både 
i mødet med borgerne og internt i kommunen. Løsninger kan både være 
mobile løsninger eller videokonferenceløsninger i mødelokaler. Video-
løsninger giver stor værdi for en lang række borgere, der oplever en øget 
kvalitet i mødet med kommunen, og samtidig kan løsningerne reducere 
transporttid for både borgere og personale. 

De ændrede arbejdsgange vil ofte være en udfordring i den kommunale praksis, da det tager tid 
at omstille sig nye arbejdsgange. Desuden kan der være scenarier, hvor videoløsninger kan virke 
upersonlig.

Et godt råd: Anvend video og visuel kontakt internt i kommunerne og i mødet med de borgere i si-
tuationer, hvor teknologien kan skabe effektive møder uden, at det forringer kvaliteten i mødet med 
borgerne.

15Indsigter og gode råd
Kommunernes teknologiradar 2020



Cloud
Cloud eller cloud-computing er en fælles betegnelse, der dækker over 
en række ydelser – fx software, services, computerkraft og lagerplads – 
som brugere kan få adgang til via internettet. Flere kommuner skifter til 
cloudbaseret dataopbevaring med det formål at nedbringe it-omkost-
ninger til drift af egne serverløsninger og for at få adgang til it-tekniske 
kompetencer.   Markedet for indkøb af cloudbaserede løsninger er modnet blandt andet via SKI-
rammeaftalen, der har løsninger fra 46 leverandører. Området udvikler sig med mange nye typer 
af services, som kommunerne med fordel kan tage med ind i de strategiske overvejelser.

Der kan være udfordringer med cloud, idet kommunerne ved lagring af data og brug af services 
bliver afhængige af cloududbyderens evne til at opbevare data sikkert og til at kunne levere drifts-
sikre services. Det stiller krav til de kontrakter og databehandleraftaler, kommunen og leveran-
døren indgår.

Et godt råd: Overvej afdækning af fælleskommunale løsninger og anvend cloudløsninger, der gen-
nem databehandleraftaler med cloudleverandøren sikrer kontrol med løsningen og om nødvendigt 
auditering. Kommunerne kan med fordel orientere sig i Digitaliseringsstyrelsens vejledning om brug 
af cloudløsninger, der er udarbejdet med input fra KL. 

Big data
Kommunerne har bred erfaring med at arbejde med store datamængder, 
datadrevet styring og effektivisering gennem forskellige metoder som fx 
Business Intelligens (BI) og Business Process Management (BPM). Datasty-
ring er desuden forudsætningen for at kunne arbejde med andre teknolo-
gier som  RPA (softwarerobotter), IoT eller kunstig intelligens. 

Det kan være en udfordring for kommunerne at få overblik over de store mængder data, der er 
opsamlet gennem de seneste mange år – og herefter finde relevante brugsscenarier, så der kan 
skabes værdi med de store datamængder. Der opstår potentielt dataetiske og sikkerhedsmæssige 
udfordringer, når kommuner samkører store mængder registerdata.

Et godt råd: Brug store datamængder og metoder til at understøtte styring, handling og ledelse, og til 
at skabe nye indsigter, der kan bidrage til udvikling af velfærdsløsninger rettet mod borgerne. Over-
vej altid dataetiske og sikkerhedsmæssige konsekvenser af brugen af store mængder data.
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Teknologier i kategorien “AFPRØV”
IoT og sensorer 
Kommunerne vurderer, at Internet of Things (IoT) rummer et stort poten-
tiale. Med sensorer, der kan registre fald og stemmestyrede assistenter, 
der kan styre ting i hjemmet, kan man give mere tryghed for ældre eller 
svage borgere og deres pårørende. I kommunens bygninger kan sensorer 
understøtte optimal og energieffektiv udnyttelse og hjælpe til at skabe 
et godt indeklima. I byrummet kan sensorer fortælle om blandt andet fyldte skraldespande og 
monitorere graden af luftforurening. Gennem denne data kan byens drift optimeres og automati-
seres med henblik på eksempelvis at nedbringe forurening og CO2-udledning samt generelt drive 
byen mere effektivt. 

En hovedudfordring indenfor IoT og sensorer er, at det kræver et ret avanceret teknisk setup at 
kunne indsamle, transmittere, sammenstille, analysere og fortolke store mængder af realtidsdata. 
Mange kommuner oplever således, at IoT og sensorer er en dyr teknologi at anvende, og der 
 efterspørges viden omkring tekniske løsninger, sikkerhed og behovet for standarder er stort for at 
sikre, at IoT-data kobles sammen med kommunernes øvrige data.

Et godt råd: I første omgang bør man anvende IoT på et afgrænset og fokuseret område, hvor man 
kan blive klogere på potentialet og udfordringerne. Vær opmærksom på den kompleksitet, der er 
i at udvikle og drive et IoT-setup, og fokuser fra start på veldokumenterede data af en kvalitet, der 
muliggør, at data kan tale sammen på tværs af it-løsninger og sektorer.  

Chatbots
Chatbots findes i forskellige variationer, men fælles for dem er, at de 
svarer på spørgsmål stillet i skrift eller tale – det vil sige, at chatbotten 
fører en samtale med en borger eller en kommunal medarbejder. Inden 
for fagområder med stor borgerkontakt med ens type henvendelser 
kan chatbots aflaste de medarbejdere, som håndterer telefonopkald og 
skriftlige henvendelser fra borgere. Over tid kan teknologien have store 
potentialer, hvis den udvikles i retning af personlige assistenter, som også kan svare på spørgsmål 
om din personlige sag og udføre handlinger. 

Chatbots kan være ressourcekrævende at sætte op, og der kan være begrænsninger i sprogtekno-
logien for det det danske sprog. Det kræver en volumen i henvendelser at få værdi ud af chatbot-
ten. 

Et godt råd: Gå sammen med andre kommunerne for at afprøve chatbots eller afvent resultaterne 
af de sammenslutninger af kommuner, som er i gang med afprøvning. Kommunerne bør overveje 
om chatbots i dens nuværende modenhedstadie er den bedste løsning for at forbedre borgernes 
serviceoplevelse i kommunikationen med kommunen, eller om andre tiltag såsom hjemmeside-
optimering og søgeoptimering er bedre løsninger. 
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Kunstig intelligens (AI)
Kunstig intelligens har på længere sigt et stort potentiale i forhold til ef-
fektivisering af processer i kommunerne og udvikling af skrædder syede 
løsninger til borgere, hvor kunstig intelligens fungerer som et redskab til 
beslutningsstøtte i sagsbehandlingen eller i mødet med  borgerne. Kom-
munerne vurderer desuden, at arbejdet med løsninger baseret på kunstig 
intelligens, kræver bl.a. store mængder data af høj kvalitet, økonomiske 
ressourcer samt tekniske og ledelsesmæssige kompetencer. 

Flere kommuner udtrykker samtidig bekymringer i forhold til at udrulle velfærdsløsninger baseret 
på kunstig intelligens. Bekymringen drejer sig primært om muligheden for at fralægge sig ansvar 
og lade en computer bidrage til beslutninger, der vedrører borgerne. Heri ligger også evt. data-
etiske dilemmaer (bias, privatliv, transparens mv.), der kan opstå, når der kan træffes beslutninger 
med input fra kunstig intelligens. 

Et godt råd: Samarbejd med andre kommuner om at undersøge og afprøve potentialerne i kunstig 
intelligens som et redskab til beslutningsstøtte. Arbejdet bør tage afsæt i en balanceret tilgang med 
borgeren i centrum, hvor kommunerne som en del af arbejdet afklarer hensyn til bl.a. jura, propor-
tionalitet, dataetik, sikkerhed og transparens. Der er igangsat syv kommunale signaturprojekter om 
AI, og KL har igangsat program for kunstig intelligens

Virtual reality (VR)
Virtual reality (VR) fører brugeren ind i en virtuel, digital verden ved hjælp 
af fx skærme eller elektroniske briller. VR kan benyttes i situationer, hvor 
borgere vil have gavn af træne en række opgaver i et virtuelt miljø – ofte 
vil det være praktiske situationer, hvor vi bruger hænderne eller i situatio-
ner, hvor følelser fylder meget. VR kan fx bruges sammen med borgere, 
der trænes til øget hverdagsmestring, selvhjulpenhed, læring, bekæmpelse af angst eller til at 
skabe erindring hos borgere med demens.

Ved brug af VR bør kommunerne være opmærksomme på eventuelle etiske dilemmaer eller kon-
sekvenser fx ved, at en borger oplever at kunne udføre hverdagsgøremål i den virtuelle verden, 
men fortsat oplever problemer og udfordringer i den virkelige verden.

Et godt råd: Overvej afprøvning af VR på udvalgte velfærdsområder, hvor virtuel træning og oplevel-
ser kan øge praksislæring eller håndtering af følelser – og tag afsæt i erfaringerne fra andre kommu-
ner, der har afprøvet teknologien.
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ET REDSKAB TIL DIALOG OG  
PRIORITERING

Teknologiradaren er et praktisk redskab, som 
kommunerne kan bruge når man skal drøfte 
og prioritere, hvordan man pt. og fremadrettet 
vil udvikle velfærdsopgaver, sagsbehandling og 
administration med brug af teknologi. Tekno-
logiradaren kan fx anvendes som grundlag for 
drøftelser mellem digitaliseringsområdet og 
forretningsområderne, som input i drøftelser 
på ledermøder, i direktionen, som oplæg til 
en drøftelse i et politisk udvalg eller i dialogen 
med andre kommuner, borgere, eksterne part-
nere og leverandører. 

Lav kommunens egen teknologiradar
Det er muligt at lave kommunens eller et fag-
områdes egen teknologiradar. Læs hvordan og 
find skabelonen og mere materiale og inspi-
ration på videncentret. Jeres egen teknologi-
radar kan understøtte drøftelser om, hvordan I 
i dag arbejder med at udvikle opgaveløsningen 
med brug af teknologi i netop jeres kommune. 
I kan sammenligne jeres brug af teknologier 
med det kommunale gennemsnit og indpla-
cere, hvordan I fremadrettet ønsker at udvikle 
 opgaveløsningen med brug af teknologi. 
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9 SPØRGSMÅL TIL KOMMUNERNE
Tag stilling! 

Politik, strategi og faglighed
1. Hvad er formålet med at anvende ny teknologi i vores kommune? (kvalitet, effektivise-

ring, værdier og etik)

2. Hvilke behov og udfordringer skal teknologier bidrage til at løse i vores kommune? 

Mål og prioritering
3.  Hvad er et realistisk ambitionsniveau for at anvende ny teknologi i vores kommune?

4. Hvordan får vi prioriteret skarpere i brugen og afprøvningen af nye teknologier i admini-
strationen og på fagområderne? 

5.  Prøver vi for mange teknologier af uden at få koblet til driften og skaleret? Eller afprø-
ver vi for lidt og går glip af gevinster og står ”udenfor” den digitale transformation? 

Implementering 
6. Er vores organisation (kompetencer, mindset, businesscases, processer) parat til at gribe 

og implementere teknologierne? 

7. Er vores it-landskab (sikkerhed, data, systemer, infrastruktur) klar til at understøtte ny 
teknologi? 

Samarbejde og videndeling
8. Er vi gode nok til at samarbejde med andre kommuner om at afprøve?

9.  Er vi gode nok til at stå på andre kommuners erfaringer?



VIDENCENTER FOR  
DIGITALISERING OG 

TEKNOLOGI
Få mere viden om teknologiernes muligheder 
og udfordringer, dyk ned i kommunale cases 

og klik rundt i den samlede teknologiradar og i 
radarerne for seks fagområder 

Kommunernes Teknologiradar ligger online på ”Videncenter for digita-
lisering og teknologi.” Her ligger også radarer for de seks kommunale 
fagområder, kommunale cases mv. Man kan klikke på teknologierne i 
radaren og læse mere om anvendelsen af teknologierne på et fagom-
råde eller finde cases om, hvordan andre kommuner har arbejdet med 
en teknologi. 

22 Videncenter for digitalisering og teknologi
Kommunernes teknologiradar 2020



DIGITAL OMSTILLING I  
KOMMUNERNE
Digital omstilling er komplekst 
Der er mange temaer i spil når teknologi skal 
virke i organisationen og give værdi i mødet 
med borgerne. Billedligt talt, så handler digital 
omstilling 20 procent om teknik og teknologi. 
De sidste 80 pct. handler om borgerne, om 
ledelse, kompetencer og mindset i organisa-
tionen, om strategier, styring og governance 
og meget andet. Det er temaer der altid er på 
spil, når vi udvikler og forandrer organisationer 
og opgaveløsning. Her gives et kort overblik 
over temaer, som kommunerne med fordel 
kan adressere når digitale og teknologiske løs-
ninger skal udvikles, indkøbes, implementeres 
og skaleres.

Borgernes behov og forventninger
Når digitalisering, teknologi og data i højere 
grad bevæger sig ind i kerneopgaverne, så 
kommer det tættere på borgerne. De fleste 
borgere synes, at det er naturligt - og forventer 
det. Andre er mere utrygge og skeptiske. Der-
for skal udvikling og design af nye løsninger 
tage udgangspunkt i viden om og nysgerrig-
hed på, hvad borgernes behov, adfærd og for-
ventninger er. Det gør kommunerne allerede, 
men det sker også af og til, at man tror man 
ved, hvad borgernes behov er og får skabt løs-
ninger, som viser sig ikke at matche, hvad bor-
gerne reelt kan og vil.

 » Videncenter.kl.dk   ”Servicedesign og 
brugerinddragelse”
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STRATEGI - Retning og opbakning fra politikere og topledelse
De fleste teknologiske løsninger anvendes internt i organisationen eller tæt på 
borgeren, og normalt har topledelse og politikere ikke den fornødne faglige eller 
teknologiske indsigt til konkret at prioritere arbejdsmetoderne. Men det er en op-
gave for politikere og topledelse at sætte retning og tage stilling til, hvad formålet 
er med at anvende teknologi og drøfte kvalitet, effektivisering, værdier og etik i 
den sammenhæng. Det er også en opgave for politikere og topledelse at bakke op 
om anvendelsen af nye teknologier. Ellers vil udviklingsprojekter og drift af løs-
ninger med ny teknologi være sårbare overfor eventuelle borgerhenvend-
elser, ekstern kritik og prioritering af fokus og ressourcer i organisation-
en. Samtidig er det vigtigt, at politikere og topledelse løbende orien-
teres om iværksættelse og fremdrift af konkrete projekter med 
brug af ny teknologi.

Digitaliseringen er politik, og i allerhøjeste grad kommunalpolitik, for 

det er i kommunerne, at den nye teknologi møder borgerne, og det 

er her teknologien forandrer hverdagen…. Digitaliseringen kalder 

på ledelse og på politisk lederskab, både til at sætte retningen, 

sikre fremdrift og omstillinger og sikre, at de dilemmaer og etiske 

spørgsmål, som digitaliseringen skaber - i takt med de flere mulig-

heder - bliver drøftet og afklaret.

”På forkant med fremtidens velfærd - KL’s strategi for  
digitalisering, ny teknologi og data,” marts 2019

FORANKRING - Ledelse, kompetencer og mindset
Én ting er teknologiernes modenhed – en anden, hvor klar 
 organisationens ledere og medarbejdere er til at gribe og imple-
mentere teknologien. Selv den mest modne teknologi kan være 
svær at implementere. Anvendelse af teknologi kan vække skepsis 
og utryghed fordi arbejdet med teknologi fordrer nye kompetencer 
eller forandrer arbejdsformer og vaner. Der er brug for fokus på viden, kom-
petencer og mindset og på at skabe mere tryghed og forståelse og forankring 
blandt ledere og medarbejderne. Det kræver ledelse. 

 » Videncenter.kl.dk    ”Digital transformation”

 » Videncenter.kl.dk    ”Kompetencehjulet”

STRATEGI STYRING

FORANKRING TEKNIK
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STYRING - strategi, styring og governance
Måden vi indretter styringen af en organisation, og den retning, der sættes strate-
gisk har stor betydning for evnen til at skabe værdi med digitale og teknologiske 
løsninger. Stærk tværgående koordinering, en digitaliseringsafdeling som under-
støtter fagområderne, ressourceallokering, klarhed over arbejdsgange og proces-
ser, krav om businesscases og en systematisk tilgang til at dokumentere resultater 
så der er grundlag for at beslutte om et pilotprojekt skal i drift og skaleres, styrker 
kommunens evne til at få værdi af de investeringer i teknologi, der foretages. 

KL har udformet et selvevalueringsværktøj ift. digital modenhed. Ved at 
besvare en række spørgsmål kan man vurdere sin organisations imple-

menteringskraft i forhold til digital omstilling. Værktøjet er baseret 
på kendte modenhedsmodeller og på indsigter fra en række kom-

munale cases på succesfuld implementering. Find værktøjet på 
videncentret.

TEKNIK - Datasikkerhed, GDPR og etiske overvejelser 
Med den teknologiske udvikling stiger antallet af data mar-

kant og giver muligheder for at arbejde mere dataunderstøttet. 
Potentialerne for at skabe skræddersyede løsninger, forebygge 

mv. er store. Men brugen af data fx i løsninger med kunstig intelli-
gens, rejser også etiske spørgsmål og dilemmaer ift. overvågning, pri-

vacy, bias, transparens etc. Implementeringen af GDPR betyder et mar-
kant og vigtigt fokus på informationssikkerhed og på, at borgerne fortsat 

skal kunne have høj tillid til brugen af data og ny teknologi i kommunerne. De 
muligheder, som teknologierne skaber skal ses i tæt sammenhæng med krav til 
sikkerhed og grundige etiske overvejelser. I projekter, hvor man afprøver fx kunstig 
intelligens, er det afgørende, at GDPR-compliance og etiske spørgsmål er en inte-
greret del af afprøvningen. 
 

 » https://videncenter.kl.dk    ”Data, etik og sikkerhed”

STRATEGI STYRING

FORANKRING TEKNIK

 » Videncenter.kl.dk    ”Digital transformation” 
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Rammearkitekturen og infrastrukturen 

Rammearkitekturen og infrastrukturen sikrer, når de efterleves, at systemerne taler sammen, 
og at data kan udveksles hurtigt og effektivt. Dermed kan borgerne opleve en sammen-
hængende kommune og en sammenhængende offentlig sektor. Udvikling af nye it-systemer 
bliver mere omkostningseffektivt, når fælles funktionalitet genbruges. Ændringer, fx som 
følge af lovændringer, bliver lettere at gennemføre, når de kun skal udføres i det fælles fun-
dament. Systemerne kan udvikles mere agilt med kortere udviklingstider. Det giver bedre 
 muligheder for nye leverandører og øger konkurrencen. Endelig giver det fælles fundament 
et ensartet højt niveau for informationssikkerhed, hvilket er afgørende for at bevare borger-
nes tillid til den kommunale databehandling.

 » Videncenter.kl.dk   ”Den gode it-anskaffelse”

 » Videncenter.kl.dk   ”Rammearkitektur og infrastruktur”

Det digitale fundament 
It-Arkitektur er nødvendig, fordi digitale løsnin-
ger i stigende grad er en del af og en forudsæt-
ning for, at kommunerne kan løse sine opga-
ver. Systemer og data skal kunne integreres og 
udveksles med systemer på andre fagområder 
og i andre kommuner, regionerne og staten. 
Rammearkitekturen og den fælleskommunale 
infrastruktur udgør en stærk styringsramme 
for den kommunale digitalisering og sikrer en 
række spilleregler for de aktører, der agerer i 
markedet. For at høste det fulde potentiale 
ved ny teknologi er det vigtigt at bygge på det 
fælleskommunale fundament. Og det bliver 

aldrig billigere og nemmere at stille krav 
end inden kontraktunderskrift. Derfor skal 
kommunerne fra starten indarbejde krav om 
rammearkitektur og den fælleskommunale 
infrastruktur, når de afprøver og indfører ny 
teknologi. Det digitale fundament er også 
kommunernes data. Kvaliteten af data er 
afgørende for, at kommunerne kan bruge fx 
Kunstig Intelligens. Arbejdet med standar-
disering af og oprydning i data er en forud-
sætning for at kunne få værdi ud af arbejdet 
med ny teknologi. 
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