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Digitaliseringen er med til at skabe den gode og sammen-
hængende digitale oplevelse for både borger, virksomheder,
foreninger, medarbejdere, ledere, chefer, direktionen og 
byrådet. Digitaliseringen er en investering i fremtiden og det 
betyder, at Varde Kommune er nødt til at investere økono-
misk i digitaliseringen for at få den ønskede effekt over for de 
forskellige brugergrupper. Byrådet og Direktionen er derfor 
de i kommende år nødt til at afsætte midler til digitalisering. 

Prioritering er nødvendig set i sammenhæng med risiko og 
indsats, dette sker årligt og drøftes med direktionen. Direk-
tionen drøfter status på digitaliseringsindsatserne kvartalsvist.

Digitalisering er en fælles opgave i hele Varde Kommune - 
stabene, forvaltningerne og afdelingerne – alle skal bidrage 
til at løfte opgaven. 

Der sikres den nødvendige kompetenceudvikling i tråd med 
den digitaleudvikling, så vi til enhver tid har de nødvendige 
Kompetencer til rådighed.

Prolog
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Varde Kommune har i en årrække været med til at 
den fremme digitale udvikling, og med M365 og 
Wakks har vi også vist resten af Danmark hvordan 
vi i fremtiden skal gribe digitaliseringen an. I Varde 
Kommune har vi tre værdier – Ordentlig, Værdi-
skabende og Stærk, og det er med udgangspunkt i 
disse tre værdier, at denne digitaliseringsstrategi er 
blevet til og at vi vil digitalisering i Varde Kommune. 

Vi vil sætte brugerne foran teknologien og skabe 
sømløse digitale oplevelser. Det vil vi gøre ved at 
vise tillid til brugerne og inddrage dem igennem 
hele digitaliseringsprocessen. Vi mener, at det er 
igennem brugerinddragelse at de mest værdiska-
bende løsninger kan findes, som vil skabe værdi 
for brugerne ved at deres udtalte og uudtalte 
behov og krav imødekommes. Brugerne, som er; 
borger, virksomheder, foreninger, medarbejder, 
leder, chefer, direktionen og byrådet, er grundla-
get for Varde Kommunes digitale fremtid. 

Brugernes egne krav og teknologiens muligheder 
ændrer sig løbende, hvilket stille store krav til de 
løsninger, vi stille til rådighed. 

Derfor skal vi igennem vores faglighed og bru-
gernes involvering, være med til at pirrer vane-
tænkningen, så vi kan stå stærkt overfor frem-
tidens udfordringer. Dette understøttes af KLs 
fælleskommunale digitaliseringsprogram 2021-
2025, hvor der er fokus på den digitale transfor-
mation. Det sker ved at:
• Styrke teknologiindsatsen.
• Levere viden, analyser og værktøjer, samt at 

facilitere vidensdeling.
• Fokusere på efterspørgsels(bruger)drevet og 

være handlingsorienteret. 

De 5 stabsområder bidrager til digitaliseringsstra-
tegien i form af udvikling af Robotics, økonomisk 
styringsoverblik, kompetenceudvikling af perso-
nale, bidrag med udviklingskonsulenter, formid-
ling og øvrige digitaliseringsopgaver. 

Digitaliseringsopgaverne skal som udgangspunkt 
kunne finansieres ved omlægning eller effektivi-
sering af processer.

I 2020 skiftede Varde Kommune platform fra lokalt 
driftet Office 10 til en cloudbaseret Microsoft 365 
løsning. Dette skifte giver Varde Kommune en hel 
del nye muligheder, som vi har fokus på at udnytte. 
Der sker løbende opgraderinger, og gives adgang 
til nye løsninger og teknologier. Derfor har vi valgt 
at organisere arbejdet omkring M365 i en Forret-
ningsgruppe der sammen med en Platformsgruppe 
og en Applikationsgruppe udgør et forum, hvor nye 
tiltag drøftes og implementeres i organisationen.

Som udgangspunkt vil nye digitale løsninger i 
Varde Kommune skulle udvikles med henblik på 
at kunne indgå i cloudløsningen M365, i det dette 
er Varde Kommunes centrale platform.
Der gennemføres 2 årlige besøg i 11 administrati-
ve chefområder i kommunen.

Efter disse 2 besøg vil hver afdeling skulle udar-
bejde en handleplan for hvordan digitaliserings-
strategien vil kunne implementeres hos dem. 
Første besøg sker med fokus på økonomien 
omkring de nuværende systemer og kendte samt 
potentielle udbudsopgaver. Andet besøg med 
fokus på nye digitale tiltag og oplevet service. 
Disse besøg supplerer henvendelser til IT-rådet 
for at opnå en højere grad af proaktiv involvering 
i kommende digitaliseringsønsker. 

Indledning

Nymindegab

Lunde Kvong

Nørre Nebel

Henne Strand

Orten

Oksbøl Janderup

Henne Stationsby

Outrup
Horne

Ho
Blåvand

Vejers

Alslev

Varde

Billum

Roust

Næsbjerg

Tistrup

Sig

Nordenskov

Skovlund

Ølgod

Gårde

Fåborg

Agerbæk

Tofterup

Ansager

Årre

Tinghøj

Mejls

Vrøgum

BRUGERNE I CENTRUM I VARDE KOMMUNE

Digitaliseringen er et fælles ansvar og berør en del 
forskellige interessenter, derfor er det altafgørende 
at man involverer alle de relevante brugere og bor-
gere/virksomheder/foreninger, når vi digitaliserer. 

Der er identificeret disse syv 
interessentgrupper: 
• Borger
• Virksomheder
• Foreninger
• Medarbejder
• Leder og Chefer
• Direktionen
• Byrådet

AREAL: 1.237 KM²

INDBYGGERTAL: 49.671

40 INDBYGGERE PR. KM²

Digitalisering starter og slutter ved brugerne, 
da det dem som skal anvende de digitale 
løsninger, og det er derfor, vigtigt at vi kender 
vores interessenter og deres hverdag.

TRE NIVEAUER 

Digitaliseringsstrategien 2021-2025 er opbygget i tre niveauer, 
som er med til at indramme de næste fire års digitaliseringsindsats 
i Varde Kommune: 
• Det første som digitaliseringsstrategien vil komme ind på, er  

at når man digitalisere, så vil kendskab til mange forskellige 
brugere være alfa og omega. 

• Det andet punkt i digitaliseringsstrategien, er KL´s seks fokus-
områder for digitaliseringen de næste fire år. 

• Tredje punkt er Digitaliseringsteamets arbejde som stabsfunk-
tion og hvordan den kan understøtte hele kommunes arbejde 
med digitaliseringsarbejdet.  De tre niveauer skal udmøntes 
i specifikke handlingsplaner for forvaltningsområderne for 
hvordan de udmønter digitaliseringsstrategien hos dem.
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Handleplanspunkter

• Vi skal starte hos brugerne (medarbejdere, borgere og virksomheder) når vi 
udvikler eller indkøber et IT-system eller velfærdsteknologi. Kravsspeficikatio-
nerne skal udarbejdes sammen med de forskellige brugergrupper. 

• Gennem øget medejerskab fokuseres der på digital inklusion og borgernes  
tilfredshed med digitale services mv. 

• I udviklingen af kravsspecifikationer skal vi tage udgangspunkt  i brugernes  
udtalte og uudtalte behov, ønsker og arbejdsgange. 

• Teknologien skal ikke forme medarbejderne, men så vidt muligt formes rundt 
om medarbejderne. 

• Gennem en brugeredreven tilgang nedbrydes modstand mod forandringer  
og appetit på nye digitale, smartere og sammenhængende arbejdsgange og 
indsatser forøges.

Varde Kommunes 
fokusområder  
2021-2025
Fokusområderne, som Varde Kommune skal arbejde 
med i de kommende fire år, har udgangspunkt i de tre 
værdier, som vi, i Varde Kommune, bygger på – 
Ordentlig, værdiskabende og stærk. 

Et hovedelement i de tre værdier er at mennesket er 
vigtigt, derfor vil fremtidens digitale udvikling også byg-
ge på at vi sætter mennesket før teknologien. Dette 
er vigtig, da teknologien i de kommende år vil udvikle 
sig endnu hurtigere og i visse tilfælde tage nogle store 
kvantespring. 

De seks fokusområder indeholder elementer fra 
KL’s fælleskommunale digitaliseringsprogram.

7

Brugerne efterspørger en sammenhæng i de 
digitale løsninger som de møder. Brugerne skal 
inddrages i hele processen – fra idé til imple-
menteringen af et nyt IT-system. Brugerne skal 
have medejerskab af de digitale løsninger, som 
implementeres hos dem. Derfor er det vigtigt at 

vi tager udgangspunkt i deres behov og situation 
før vi vælger en løsning. Formålet med bruger-
inddragelse er at sikre at Varde Kommune ikke 
digitaliserer for digitaliserings skyld, men digita-
liserer hvor det giver mening, og det gøres ved 
hjælp af en forundersøgelse af brugernes behov.

Øge medejerskabet 
i digitale løsninger

6
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HandleplanspunkterHandleplanspunkter

• Overvej om anvendelser af data er nødvendig og om brugen kan føre til  
beslutninger truffet på et unuanceret grundlag.  

• Anvendelsen af data og systemer skal være baseret på den fælleskommunale 
rammearkitektur. 

• Der skal være en sikret, styret og kontrolleret adgang til data baseres på natio- 
nale retningslinjer og anbefalinger omkring cyper- og informationssikkerhed.

• En mere smidig hverdag for brugerne, ved at fokusere på kerneopgaven og  
minimere indtastning i systemer. 

• Fremtidige løsninger skal være beslutningsunderstøttende, så det er med til  
frigive tid til kerneopgaven uden at gå på kompromis med krav til stigende  
datamængde og datakvalitet. 

• Løsninger skal have en høj anvendelsegrad ved brugerne. 

• Systemer skal opbygges med brug af kunstig intilligens og lignende tek- 
nonologier som understøtter en god datakultur og datakvalitet. 

• Digitale løsninger skal understøtte en datastrategi der tillader en ukompliceret 
genanvendelse og videreforædling af data også hos eksterne (virksomheder  
og borgere).

Sikkerhed er byggestenene for fremtidens udfor-
dringer med digitalisering. Sikkerhed skal tænkes 
ind i alle elementer af digitalisering, hvilket be-
tyder at der ikke implementeres systemer, hvor 
sikkerhed og risici ikke er blevet afdækket. 

Der skal ved implementering af systemet foreta-
ges en etisk overvejelse om det er nødvendigt og 
om det kan have etiske implikationer for bruger-
ne at vi anvender data til bestemte formål. Her 
skal der foreligge samtykke, hvis ikke anvendel-
sen er lovhjemlet.

Igennem den digitale transformation, vil Varde 
Kommune styrke kernekompetencer og arbejds-
miljøet – den attraktive arbejdsplads. Ressour-
cerne er ikke uendelige og den demografiske 
udvikling bevirker, at vi skal sikre at medarbejder-
ne ikke overbebyrdes unødvendigt og at de får 

rum til at bruge deres faglighed. Vi skal igennem 
den digitale transformation, i Varde Kommune, 
løbende kunne frigive tid fra dokumentationsar-
bejde og andre administrative opgaver til medar-
bejdernes kerneopgaver. 

Sikre etik og sikkerhed 
i digitalisering

Styrke Varde Kommunes 
kernekompetencerne
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HandleplanspunkterHandleplanspunkter

• Giv plads til at medarbejdernes nysgerrighed for nye teknologier. 

• Give plads til direktionen, og ledernes ønsker om at afprøve nye teknologier,  
der f.eks. kan fremme sammenhængende velfærdsforløb og indsatser. 

• Deltage i forsknings- og EU-projekter hvor dette skønnes givtigt f.eks. ifm.  
et eller flere af KL 6 delprogrammer.

• Systemerne skal anvende Kombit serviceplatform og gerne M365 til datadeling 
imellem systemerne.  

• Ejerskabet af Varde Kommune data skal være hos os.  

• Data skal være sikret og tilgås gennem en styret og kontrolleret adgang. 

• Der skal ved system- eller leverandørskift sikres enkel, vederlagsfri adgang  
til alle typer af Varde Kommune data både faglige såvel som klimaaffald  
og energidata.

Varde Kommunes kerneopgaver ændres der 
overordnet ikke på, men de teknologiske mulig-
heder hvorved de kan gennemføres gør. Tekno-
logien flytter sig hele tiden og det giver mulighe-
der for at gøre det endnu bedre at være borger 
eller virksomheder i Varde Kommune. Derfor skal 
Varde Kommune udnytte teknologier indenfor 
den platform M365 som vi er på, både i forhold 

til hvad teknologisk er muligt, og byde ny tekno-
logi indenfor. Varde Kommune skal være med 
til at afprøve nye teknologier, både alene og 
sammen med eksterne strategiske partnere. Det 
teknologiske miljø vil være til gavn for at vi, som 
kommune, bedre og hurtigere kan løse vores 
kerneopgaver. 

I Varde Kommune går vi efter den største mu-
lige gennemsigtighed i vores data, derfor skal 
nye IT-systemer være koblet op på Kombit 
IT-platform – serviceplatform og følge den 
fælles offentlige rammearkitektur og de øvrige 
fælleskommunale tiltag som f.eks. Fællessprog 3 
(ældreområdet). Dette vil være med til gøre vores 
IT-systemer mere dynamiske, ift. at kunne flytte 

rundt på data imellem dem, samt at vi kan koble 
nye teknologier til eksisterende IT-systemer og 
understøtte sammenhængende velfærdsforløb 
og indsatser for borgerne. 

Et dynamisk datalandskaber, er desuden også 
med til at styrke den datadrevene kommune – 
et vigtigt element i fremtidens digitalisering. 

Styrke det teknologiske miljø 
i Varde Kommune

Et dynamisk datalandskab
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Handleplanspunkter

• Ledelseslagene skal lære og forstå digital ledelse i teorien. Dette sikres ved at vi 
formidler erfaringer og muligheder til lederforum, for på den måde at vise, hvad 
og hvordan vi med fordel kan arbejde mere digitalt. Vi etablerer eks. frokost mø-
der, hvor vi vælger emner indenfor M365, der kan bruges som værktøj til at gøre 
hverdagen lidt nemmere. 

• Ledelseslagene skal udbygge arbejdet med digital ledelse i praksis, sammen med 
medarbejderne. Der aftales temadrøftelser om emner som kan understøtte arbej-
det i praksis. Disse aftales med lederne i forbindelse med de besøg der afholdes 2 
gange årligt, hvor vi drøfter kommende udbudsopgaver og eventuelle nye digita-
liseringsemner for området. 

• Ledelse og medarbejdere gives mulighed for kontinuerlig kompetenceudvikling 
omkring digitale arbejdsprincipper og digital ledelse. 

• Der tages ledelsesansvar lokalt for at der sker en kontrolleret udskiftning af ende-
udstyr (computere, tablets, smartphones, wareables etc.) så medarbejderne har 
tidssvarende udstyr til opgavevaretagelsen.

God digitalisering, digital transformation og styr-
ket udbredelse af modne teknologier afhænger 
af Varde Kommunes digitale modenhed i ledel-
seslagene, og at organisationen er i stand til at 
tænke digitale løsninger ind i praksis.

Varde Kommunes ledelseslag skal igennem de-
res egen digitale ledelse, være med til, sammen 
med Digitaliseringsteamet, at drive digitalisering 
fremad i deres områder. Derfor skal der i de 
kommende fire år arbejdes med digital ledelse, 
med fokus på at kunne forbedre medarbejdernes 
arbejdsmiljø og borgernes og virksomhedernes 
møde med Varde Kommune.

Digital ledelse
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PRAKTISK TILGANG FOR DIGITALISERING-
STEAMET OG RESTEN AF ORGANISATIONEN
De fire hovedelementer er afhængige af hin-
anden idet udførelsen af opgaver og projekter 
kræver den nødvendige viden om brugernes 
(ved selvbetjeningsløsninger ligeledes borgernes) 
praksis. Hvortil den nødvendige teknologi til løs-

ningen findes gennem eksperimenterende 
processer, der skaber optimale og innovative 
løsninger. Ved hjælp af disse hovedelementer 
vil vi bidrage til, at Varde Kommune er en attraktiv 
arbejdsplads, bosætnings- og virksomhedskom-
mune. 

Digitaliseringsteamet 
som stabsfunktion 
Digitaliseringsteamet er en del af IT- og Digitalisering, der er 
en del af de centrale stabe. De centrale stabe varetager digita-
liseringsopgaver gennem tæt samarbejde med direktørområd-
erne og understøtter i fællesskab digitaliseringsarbejdet i hele 
Varde Kommune. Digitaliseringsteamet er med til at afdække 
behov, lede digitaliseringsprojekter og afdække nye teknologier 
til anvendelse i Varde Kommune. Digitaliseringsteamet ledes af 
IT- og Digitaliseringschefen.

Brugerundersøgelser
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Det hovedelement er grundstenen i Varde Kom-
munes digitaliseringsarbejde. Omverdenen er i 
konstant udvikling og medarbejder behov anses 
som dynamiske. Det er derfor vigtigt at Digitalise-
ringsteamet besøger, samt genbesøger kommu-
nens forskellige organisatoriske lag og afkroge. 
Digitaliseringsteamet arbejder på tre niveauer 
med brugerundersøgelser – stor, mellem og lille. 

Forklaring af hovedelementerne 
og strategiske tiltag

BRUGERUNDERSØGELSER

Herunder beskrives 
de tre niveauer: 

STOR
Produktet af en stor brugerundersøgelse 
er en analyse som viser hvilke digtalise-
ringstiltag der kan arbejdes med i forvalt-
ningsområdet. Denne analyse udmøntes i 
samarbejde med afdelingen i en tidsplan 
i forhold til undersøgelsens resultater. 
Der afvikles 1 brugerundersøgelser om 
året som har en varighed af 3-4 måneder. 
Denne afvikles i marts/april måned.

Direktionen tager i januar stilling til hvilke 
forvaltningsområde, der skal udtages til en 
brugerundersøgelse.

MELLEM
Mellem brugerundersøgelsen er en hurtig-
ere undersøgelse (1 til 2 ugers varighed), 
som tager udgangspunkt i et forvaltning-
sområdes specifikt udformet problem-
stilling, og kan kobles sammen med en 
opgave- og projektformatet.

Opgavestiller og IT-og Digitaliseringschefen.

LILLE
En lille undersøgelse (maks. en uges 
varighed), er en forundersøgelse til eks. 
gennemførligheden af Robotics automa-
tiseringsforslag. Denne undersøgelse kob-
les sammen med Robotics procesoptegn-
ing, hvis processen godkendes.

Opgavestiller, It- og digitaliseringschefen 
og koordinatoren for Robotics.

14
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Opgaver forstås i denne sammenhæng som 
værende af mindre karakter, der ikke planlægges 
forud eller kræver et større ressourceforbrug. 
Disse opgaver kan opstå akut f.eks. en digital 
løsning til kantinebestilling som vi så under 
covid-19 nedlukningen. Det kunne også være 
en anbefaling til valg af E-læringssystem i 
Varde Kommune.

For at gennemføre opgaverne på bedst mulige 
vis er det essentielt, at de nødvendige ressour-
cepersoner inddrages i opgaveløsningen. Dette 
kaldes en specialenhed eller taskforce, hvor 
Digitaliseringsteamet styrkes gennem involvering 
af videns personer og ekspert medarbejdere fra 
andre dele af organisationen. Ved at samle de 
nødvendige kompetencer i opgaven styrkes 
kvaliteten i løsningen samtidigt. 

Digitaliseringsprojekter forstås i denne sam-
menhæng som værende det der kommer efter 
brugerundersøgelse i form af afklaring af løs-
ningsmuligheder, og planlægning af eksempelvis 
IT-indkøb og implementering. Digitaliseringspro-
jekter skal igangsættes og godkendes i samråd 
med IT- og Digitaliseringschefen.

Digitaliseringsteamet varetager opgaven som 
koordinerende programledere- og medarbejdere 
i KOMBIT monopolbrudsprojekter. Disse projek-
ter løses i tæt samarbejde med de berørte dele af 
organisationen hvori IT-systemet implementeres 
og anvendes.

Den eksperimenterende tilgang tager udgangs-
punkt i KL’s teknologiradar. I Digitaliseringsteamet 
eksperimenterer vi digitalt for at opdage nye 
innovative og nyskabende måder for anvendelse 
og udnyttelse af eksisterende og nye teknologi 
og deres funktionalitet. Vi tager ikke nødvendigvis 
udgangspunkt i virkeligheden, men påtager en 
udforskende tilgang, hvor de teknologiske mu-
ligheders grænser skubbes og opfindes på ny. 
Eksperimenterende forstås derfor som en agil-
metodisk afprøvning af eksisterende og nye tek-
nologier, som dem der ses i vores Teknologira-
dar. Det eksperimenterende arbejde forudsætter, 
at ny viden konstant indhentes og afprøves før 
det bliver en del af digitaliseringsværktøjskassen, 
der bruges når der undersøges og innoveres med 
hele organisationen.

F.eks. er Internet of Things (IoT) et modent områ-
de, der viser anvendelsespotentiale i kommunalt 
regi. Hertil påtænkes det at eksperimentere med 
IoT i forskellige sammenhænge f.eks. i et fysisk 
lukket rum (mødelokaler, skoleklasser, m.fl.). I 
disse rum sættes en føler og lysdiode op, der 
indikerer når CO2 niveauet er for højt og dermed 
opfordre til at lokalet luftes ud. Effekten af sådant 
eksperiment baseres på eksisterende forskning. 
(Eksempelvis hvor det er påvist at dårlig luftkvali-
tet i undervisningslokaler forringer indlæring med 
10% eller et læringssår over samlet 10 år). 

Aktiv energistyring og automatisk opsamling af 
klima og affaldsdata er andre eksempler på IoT 
og Egde teknologier som Digitaliseringsteamet 
afprøver under den Eksperimenterende tilgang.

Digitaliseringsteamet eksperimenter er på for-
skellige måder, hvor teknologierne både under-
søges selvstændigt og ved at sammensætte dem 
på nye måder. Derved skabes nye innovative må-
der hvorpå teknologierne bidrager til brugernes 
praksis og oplevelse af velfærdsservice.

OPGAVER PROJEKTER EKSPERIMENTERENDE
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Teknologiradaren for Varde Kommune
Handleplaner

Digitaliseringen er en sag for alle, og alle er involveret i digitalisering.

Vi har planlagt 2 årlige besøg i 11 administrative chefområder i kommunen. 

• Det første besøg - Her drøftes økonomien omkring de nuværende systemer, og 
listen med potentielle udbudsopgaver drøftes med henblik på at give input til 
eventuelle systemer, som vi har i kommunen eller som kan interagere med M365, 
i god tid inden afdelingerne er gået i gang med at afsøge markedet. 
I det første besøg deltager IT- og Digitaliseringschefen sammen med Indkøb og 
Økonomi, 

• Ved det andet besøg er opfølgning på emner fra det første besøg, og der drøftes 
eventuelle udfordringer i hverdagen. Hvordan disse kan afhjælpes ved digitale 
løsninger og/eller digitale kompetencer, og hvordan tilfredsheden er med den 
leverede service fra Servicedesk.  

• I det andet besøg deltager It- og Digitaliseringschefen, en digitaliseringskonsu-
lent, en udviklingskonsulent og en Servicedesk medarbejder. 

Efter de 2 besøg vil hvert direktørområde/forvaltningsområde skulle udarbejde en 
overordnet handleplan – optimalt med relevant borgerinddragelse - for hvordan 
digitaliseringsstrategien vil kunne implementeres hos dem. Disse handleplaner skal 
udarbejdes og foreligges Direktionen i første kvartal 2022 med henblik på drøftelse 
og efterfølgende lokal implementering. 

Der vil i samme forbindelse blive udarbejdet en teknologiradar for hvert direktør-
område/forvaltningsområde, som oprettes og drøftes løbende ved de 2 besøg.
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