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Status på
kommunernes digitale
transformation
• KOMBIT har eksisteret i et årti

• Digitalisering er forbundet med store implementeringsopgaver

• Kommunernes digitale fundament er udbygget

• Øget fokus på informations- og cybersikkerhed

• Kommende fokus på teknologi og data 
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Organisering
• KL’s bestyrelse ejer digitaliseringsprogrammet

• 6 delprogrammer med kommunale deltagere er 
ansvarlige for at prioritere og følge de igangsatte 
initiativer

• Der kan igangsættes styregrupper for de enkelte 
initiativer, hvis der er behov for det



1. Borger, teknologi og lokaldemokrati



1. Borger, teknologi og lokaldemokrati
• UDFORDRINGER

Hvordan påvirker 

teknologi 

lokaldemokratiet? 

Hvordan sikrer vi, 

at alle er med?



1. Borger, teknologi og lokaldemokrati
• FORMÅL

1) Videreudvikle og styrke det digitale møde 
mellem borgeren og kommunen, ved at: 

▪ Hjælpe borgere der oplever udfordringer 
ved det digitale møde og sikre digital 
inklusion   

▪ Arbejde for at de digitale services er 
tidssvarende og brugervenlige

Fokus på borgerens perspektiv i 
den digitale transformation samt 

teknologiens indflydelse på 
lokaldemokratiet. 

2) Komme med konkrete løsninger til, hvordan 
digitalisering og ny teknologi kan bidrage til at 
styrke lokaldemokratiet, ved at:

▪ Kaste lys over hvordan teknologien påvirker 
lokaldemokratiet

▪ Ruste og oplyse kommunalpolitikere og 
borgere om de digitale muligheder for 
derved at udvikle lokaldemokratiet



1. Borger, teknologi og lokaldemokrati
• FOKUS 2021 (VI BYGGER VIDERE)

• Hvordan kommunen kan hjælpe borgeren i det deres 
digitale møde med kommunen.

Digital inklusion

• Sikre at borgeren er tilfredse med den digitale service i 
kommunen. 

Borgeres tilfredshed 
med digital service

• Kan og skal ny teknologi samt stigende datamængder 
bruges til at servicere borgeren på en mere aktiv måde. 

Den servicerende, 
digitale offentlige sektor

• Sikre, at de rette borgere modtager de sociale ydelser 
de er berettiget, hverken mere eller mindre. 

Effekter af kontrol med 
sociale ydelser og 

inddrivelse af restancer

• Hvordan digitalisering og ny teknologi kan bidrage til at 
styrke lokaldemokratiet. 

Lokaldemokratiet



2. Digital transformation og styrket 
udbredelse af modne teknologier



der trækkes i billedets hjørner  

Om program 2

Alle kommuner er på en digital rejse

Der er et digitalt element i næsten alt, hvad vi gør. Digitale løsninger og ny teknologi forandrer 

vores hverdag, arbejdsformer og måden velfærd leveres på. Det digitale rykker også ved, hvad 

man som borger oplever som god service og velfærd. Programmets indsatser skal understøtte 

kommunerne på den videre digitale rejse. 

En samlet indsats

Program 2 i Kommunernes Digitaliseringsprogram fokuserer på temaerne digital transformation 

og udbredelse af modne teknologier. 

Programmet viderefører igangværende indsatser (i KL’s Innovations- og Teknologienhed og 

KL’s tidligere Center for Velfærdsteknologi). Programmet igangsætter samtidig en række nye 

initiativer inden for temaerne digital transformation og udbredelse af modne teknologier. 

Fra januar 2021 er KL’s teknologi-indsats således samlet et sted. Det sker for at styrke 

indsatsen og det fælleskommunale samarbejde om teknologi på alle velfærdsområder. 



der trækkes i billedets hjørner  

Bedre overblik 

over teknologiers 

modenhed og relevans

Styrket digital omstilling

og brobygning til 

topledelse og fagområder 

Stærkere udbredelse 

og bedre videndeling 

om teknologi

Mere samarbejde 

mellem kommuner   

om ”piloter”

Udfordringsbilledet – hvad er der brug for mere af? 



der trækkes i billedets hjørner  

Mål med programmet

Programmet vil levere brugbar viden, analyser og værktøjer og facilitere videndeling og 

netværk. Målet er, at kommunerne kan udvikle velfærden med digitale løsninger og 

teknologi - ikke fordi vi kan eller teknologiens egen skyld - men fordi teknologi kan skabe 

bedre service og bedre løsninger til gavn for medarbejdere og borgere. 

Programmet skal understøtte:

1. TEKNOLOGIINDSIGT At kommunerne har overblik over og indsigt i den digitale 

udvikling og nye teknologier og deres anvendelsesmuligheder i kommunerne

2. VIDENDELING OG UDBREDELSE At kommunernes viden og erfaringer bliver 

formidlet og delt på måder, der styrker udbredelse af modne teknologiske løsninger 

3. DIGITAL OMSTILLING At der arbejdes med digital omstilling i de kommunale 

organisationer med fokus på tre bundlinjer: 1) Kvalitet for borgerne 2) Attraktivt 

jobindhold og arbejdsmiljø for medarbejderne og 3) Mere effektive løsninger

4. SAMARBEJDE OM INNOVATION At kommuner samarbejder med hinanden og med 

markedet om at afprøve teknologiske løsninger og deler viden med hinanden.



der trækkes i billedets hjørner  

Konkrete indsatser og aktiviteter
1. Det teknologiske landskab: Overblik og indsigt

a) Teknologiradar (videreudvikles årligt) – i samarbejde med kommuner og DTU

b) Velfærdsteknologisk statusmåling og landkort (hhv. årligt og løbende)

c) Teknologi-vurderinger (løbende) - i samarbejde med kommuner og DTU

2. Digital transformation i kommunerne

a) Videreudvikle analyser og værktøjer indenfor digital omstilling (kompetenceudvikling, 

ledelse, organisering, implementering, strategi mv.) Fokus på politikere, topledelse, 

fagområderne og digitaliseringsafdelingers rolle og opgave

b) Styrket samspil med fagområderne om brug af teknologi i opgaveløsningen.

3. Videndeling mellem kommunerne

a) KL/KOMBIT Videncenters site videreudvikles i bredden og i dybden 

b) ”Videncenter Meetup”, webinar-række videreføres

c) Netværk vedr. kunstig intelligens (videreføres), netværk vedr. IoT (igangsættes i 2021)

d) KLs faglige netværk - styrket fokus på teknologi og digitalisering  

e) Andet: fx tema-dage eller netværk på forespørgsel

4. Innovation og samarbejde med markedet om ny teknologi



der trækkes i billedets hjørner  

Viden, inspiration og netværk

Vi driver netværk

Vi driver Videncenter Meetup – to webinarer hver måned

Vi driver sitet KL og KOMBITs videncenter for digitalisering og teknologi

https://videncenter.kl.dk/
https://videncenter.kl.dk/


der trækkes i billedets hjørner  

Analyser og værktøjer

Kompetencehjul 

for ledere

Vi udvikler værktøjer sammen med kommunerne

Model for 

digital modenhed

Teknologiradar

Ny radar i 2021 

Knap 1000 survey-svar

Én samlet radar + 8 fagradarer



3. Sammenhængende velfærdsforløb 
og indsatser 



Formål 

• ”… at understøtte, at kommunerne har de 
nødvendige digitale betingelser for at kunne 
tilbyde borgerne sammenhængende 
velfærdsforløb og indsatser”

• Styregruppen repræsenterer 
velfærdsområderne

• Budgetramme: 2,0 mio. kr. årligt (2021-2025)

3. Sammenhængende velfærdsforløb 
og indsatser 



Hvad kan vi arbejde med?

1

1
Digitale løsninger



Hvad kan vi arbejde med?

1

1
Digitale løsninger

2
Strategiske udredninger
og koordination2 3



Hvad kan vi arbejde med?

1

1
Digitale løsninger

2
Strategiske udredninger
og koordination2 3

3
Optimal udnyttelse af
eksisterende løsninger



Indsatsområder i 2021

Systematiske og trygge overgange fra 
dagtilbud til skole og fra skole til 
uddannelse

1

Målrettede indsatser i et mere 
digitalt jobcenter

Bedre IT-understøttelse af ungeindsats 
og digital kommunikation på 
misbrugsområdet

2

3



PAUSE

Vi er tilbage igen kl. 13.10



4. Klima og ressourcer



• Klimatilpasning

• Affaldsdata

• Aktiv energistyring i kommunale 
bygninger

Klima og ressourcer

Prioriterede temaer



Formål

Understøtte klog kommunal dataanvendelse

Baggrund

Klimadata er mange, uensartede og 
sektordelte

Indhold

Datakoordinering - Videndeling -
Implementering

Involvering

Netværk - Best practice - Evt. 
fondsansøgninger

Klimatilpasning



Affaldsdata
Formål

Styrke kommunal affaldshåndtering og 
understøtte cirkulær økonomi

Baggrund

Affaldsdata er uensartede, mangelfulde og ikke 
tilgængelige

Indhold

Identificere fælleskommunale behov til 
udvikling af en fællesoffentlig cirkulær 
databank i DMP

Involvering

Netværk - Nøgletal - Sektorsamarbejde



Aktiv energistyring i kommunale bygninger
Formål
Spare penge og gavne klimaet vha. overblik over 
energiforbruget i kommunale bygninger

Baggrund
Manglende dataadgang, datakvalitet og kompetencer til 
at implementere aktiv energistyring

Indhold
Sikre kommunernes adgang til og anvendelse af 
energidata i kommunale bygninger
Gennemføre analyser - Skalering - Udbredelse

Involvering
Netværk - Kompetenceudvikling - Nøgletal



5. Bedre velfærd og styring med data



1. Udarbejdelse af en datastrategi
Strategien udarbejdes i løbet af i år

2. Gennemførelse af 2-4 datastandardiseringer
Der kan igangsættes datastandardiseringer i hele 
programmets periode (de næste 5 år)

Delprogrammet har to hovedspor



• Der er første styregruppemøde den 10. 
februar.

• Vi lægger informationer ud på kl.dk, så snart 
delprogrammet tager mere form.

• Du er altid velkommen til at kontakte os ☺

Gitte Duelund Jensen: gdj@kl.dk
Morten Bue Rath: mobr@kl.dk
Rasmus Lumbye: ralu@kl.dk
Mathias Kimer Larsen: makl@kl.dk

Hvis du vil vide mere…

mailto:gdj@kl.dk
mailto:mobr@kl.dk
mailto:ralu@kl.dk
mailto:makl@kl.dk


6. Digitale fundamenter



• Hvordan får vi udnyttet det fulde potentiale ift. 
sammenhæng og genbrug ved anskaffelse af digitale 
løsninger?

• Hvordan udvikler vi den fælleskommunale 
rammearkitektur, så den opleves som tilstrækkeligt 
operationel? 

• Hvordan får vi åbnet markedet for kommunale it-løsninger 
mere for små og mellemstore leverandører?

Udfordringer



Formål

Understøtte, at kommunerne har de nødvendige betingelser 
for at anskaffe og udvikle sammenhængende digitale 
løsninger

Udvikle fælles krav, der skal anvendes ved udvikling og 
indkøb af digitale løsninger ved brug af rammearkitekturen

Fokus på cyber- og informationssikkerhed

Videreudvikle de fælles digitale fundamenter, så 
kommunerne kan benytte disse i arbejdet med at forbedre og 
effektivisere velfærden ved hjælp af digitale løsninger og data



• Videreudvikling af den fælleskommunale 

rammearkitektur

• Alignment af den fælleskommunale rammearkitektur og 

den fælleskommunale infrastruktur 

• Koblingen mellem it-arkitektur og informationssikkerhed

• Styrkelse af fundamentet for datadrevet forvaltning

• Aktiv deltagelse i det fællesoffentlige arkitekturarbejde 

Overordnede temaer for it-arkitekturindsatsen



• Analyser af status på cyber- og 
informationssikkerhed i kommunerne

• Fælleskommunal videndeling om cyber- og 
informationssikkerhed 

• Nationalt værn mod cyberkriminalitet 

Overordnede temaer for indsatsen for 

cyber- og informationssikkerhed



• Vibeke Normann, programleder, it-
arkitektur: vno@kl.dk

• Beth Tranberg, programleder, cyber- og 
informationssikkerhed: betr@kl.dk

Hvis du vil vide mere…

mailto:vno@kl.dk
mailto:betr@kl.dk

