
Temaer til drøftelser

1. Rammer og rollefordeling om digitalisering
2. Digitalisering og innovation
3. Digital transformation
4. Den moderne arbejdsplads 



Tema 1 
”Rammer og roller ifm. digitalisering”
Spørgsmål til fælles drøftelse

 Hvordan sikrer vi en digitaliseringskraft i organisationen og specielt 
fagforvaltningerne med afsæt i, at der kommer flere og flere 
initiativer udefra vedr. digitalisering? 

 Hvordan fastholder vi og modner muligheden for at hjemtage de 
gevinster, som digitaliseringen medfører? 

 Rollefordeling ml. Digitaliseringsafdelingen og forvaltningerne ifm. 
overgang til drift og den løbende drift



Tema 2 
Digitalisering og innovation
Spørgsmål til fælles drøftelse

 Hvordan sikrer vi, at der afsættes tid til at følge de 
fælleskommunale (og offentlige strategier), så RK går i takt 
med udviklingen? 

 Hvordan balancerer vi vores indsatser med 
”hverdagsdigitalisering” (SKAL opgaver)  og de mere 
innovative løsninger? 

 Kan Rødovre fremme muligheden for at afprøve innovative 
løsninger gennem samarbejder med KL og KOMBIT mv.?

 Hvordan vil vi bringe indsigter på baggrund af data ind på 
den ledelsesmæssige dagsorden?



Tema 3 – Digital transformation 
Spørgsmål til fælles drøftelse 

 Hvilken effekt har ledernes og medarbejdernes 
mind set på RKs evne til at digitalisere?

 Hvordan styrker vi ledernes kapabilitet til at udvikle 
og leverer kommunale services via 
digitaliseringen?

 Hvordan balanceres forandringskraften og 
drift/stabilitet i RK? 



Tema 4 -Den moderne arbejdsplads. 
Spørgsmål til fælles drøftelse      

 Hvad kendertegner en fyldestgørende digital arbejdsplads i RK, nu og de 
kommende år? 

 Hvad er vi udfordret på i dag ift. at understøtte den digitale arbejdsplads? 
 Den digitale arbejdsplads; Er det en strategisk investering eller en ren 

omkostning? Hvordan ser vi det i RK? 
 Tror vi, at den digitale arbejdsplads (herunder fleksibilitet) har en betydning 

for tiltrækning og evt. fastholdelse af arbejdskraft? 
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