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Delprogram 2
Igangværende projekter
En samlet indsats der understøtter digital 

transformation og udbredelse af modne 

teknologier. Er ikke er formuleret i projekter men i 

følgende temaer

A. Teknologiindsigt

B. Digital omstilling

C. Videndeling og udbredelse

D. Samarbejde om innovation

Projekter i pipeline
• Der er ikke yderligere projekter i pipelinen for 

2021



1/ Borger, teknologi og lokaldemokrati



Projekt 1.1: Lettere veje for digitalt udfordrede, 2021

Projektets formål og indhold

Projektet ligger inden for temaet ‘Digital inklusion’. Projektet har til hensigt at afdække og forbedre nogle af de situationer og processer, der rammer de borgere, der

har allersværest ved det digitale og derfor får meget støtte og hjælp af pårørende, borgerservice og/eller andet frontpersonale.

Projektet tilrettelægges i to spor: 1)En afdækning af frontpersonalets tidsforbrug og opgavetyper skal kaste lys over, hvordan kræfterne i kommunerne bruges mest

fornuftigt og med størst effekt for borgeren. 2) skal finde konkrete løsningsforslag til at lette nogle af de tungeste og sværeste ikke-digitale processer. Sammen

skal de to spor i projektet give vidensgrundlag og anbefalinger, der bidrager til at borgere med svage digitale færdigheder - og/eller deres hjælpepersoner - så vidt

muligt kan klare sig på selvstændig og værdig vis.

Produkter og leverancer som projektet leverer
Projektet forventes at have følgende leverancer:

Spor 1

- En analyse af omfanget af hjælp til digitalt udfordrede samt anbefalinger til løsninger og indsatser på enkelte fagområder

- Ledelsesworkshops mhp løsninger og indsatser til det videre arbejde med digital inklusion

Spor 2
- Tre ikke digitale brugerrejser kortlagt samt udarbejdet af to-be-brugerrejser med løsninger til forbedringer og/eller alternative veje. Der arbejdes med flg.

Brugerrejser: At flytte i ældrebolig (Guldborgsund Kommune), Ansøgning om enkeltydelse/personligt tillæg (Frederikshavn Kommune)

Tidshorisont
Projektet forventes gennemført med udgangen af 2021.

.

Kommunernes opgaver

Begge projekter er i analysefasen. Der er derfor pt. ikke kommunerettede opgaver.



Projekt 1.2: Det Fælleskommunale Selvbetjeningstjek

Projektets formål og indhold

Projektets formål i 2021 er at øge den kommunale udbredelse og anvendelse af Selvbetjeningstjekket. Dette ved at synliggøre systemets anvendelsesmuligheder og 

indsamle de gode konkrete kommuneerfaringer vedr. de 7 løsningsområder hvor selvbetjeningstjekket anvendes i dag. De gode erfaringer indsamles og deles gennem

dialogmøder og Yammergruppen: ”Det Fælles Kommunale Selvbetjeningstjek”. Gennem de gode eksempler opbygges datagrundlag, samlet forståelse for området og 

incitament for at fortsætte dialog og samarbejde kommunerne imellem, mhp. at videregive viden til leverandørerne.

Produkter og leverancer som projektet leverer

• I projektet er der udarbejdet et KPI-Dashboard, som muliggør at kommunen og leverandøren automatisk får genereret/visualiseret anvendelses,- og tilfredshedsdata. 

Kommunerne og leverandørerne inviteres til at få præsenteret Dashbordet, for kommunerne: 18. maj, for leverandørerne 31.maj.

• Der afholdes dialogmøder for kommunerne med temaer relateret til, hvordan man konkret kan arbejde videre med de 7 selvbetjeningsområder. Formålet er at dele

erfaringer og forbedringsmuligheder ift. selvbetjeningstjekket og det digitale serviceområde.

• Dialogmøde 1: Tema: Videre med Selvbetjeningstjek - ”Henvendelsesdata & Screeningsmetoder til forbedring af selvbetjeningsområdet” (17/8 2021)

• Dialogmøde 2: Tema: Videre med Selvbetjeningstjek - ”Bedre digital borgerservice - det skal være let at være digital borger” (15/9 2021)

• Efterfølgende Dialogmøder planlægges, hvis der er kommuner, der har lyst til at dele erfaringer og bidrage med oplæg til en af de 7 løsningsområder

(Flytning, Vielse, Kropsbårne hjælpemidler, Opskrivning til skole, Sygedagpenge, Opskrivning til daginstitution og Byg & Miljø)

Tidshorisont

Q2-Q4 2021

Kommunernes opgaver

Dele kommunens gode erfaringer omkring en/eller flere af de 7 løsningsområder (Fx servicedesignforløb, projekter med fokus på området eller fra supplerende datakilder). 

Erfaringer og data kan deles via Yammergruppen: Det Fælles Kommunale Selvbetjeningstjek, eller ved at tage direkte kontakt til projektlederen af Selvbetjeningstjek

Formålet er, at erfaringerne kan udmønte sig til brug i oplæg på vores Dialogmøder eller til et samlet Erfaringskatalog hvis der kommer nok tilbagemeldinger.

https://www.yammer.com/kl.dk/%23/threads/inGroup?type=in_group&feedId=16107759
mailto:mjt@kl.dk


Projekt 1.3: Videreførsel af effektmåling på kommunernes kontrolindsats 2021-24

Projektets formål og indhold

Formålet med projektet er at fastholde fokus på effekten af den kommunale kontrol med sociale ydelser. Med effektmålingerne af den dybdegående kommunale 

kontrolindsats muliggøres monitorering af udviklingen i tendenserne i kommunernes kontrolindsats, hvilket bl.a. understøtter at identificere og udbrede best practice i 

indsatsen mod fejludbetalinger og snyd.

KL gennemfører årlige målinger og sikre formidling heraf over de kommende 4 år. I tillæg til det eksisterende projekt udvides projektet på 3 punkter:

1. Effektmålingen af kommunernes kontrolindsats udvides til også at vise kommunernes individuelle samlede kontrolindsats

2. Videreudvikling af registersamkøring i samarbejde med Den Fælles Dataenhed i UDK

3. Arbejde målrettet med ‘best practice’ på området

Produkter og leverancer som projektet leverer

Projektet har leveret følgende leverancer i Fase 1:

- Udvikling af benchmarkredskab for kommunernes samlede kontrolindsats

- Benchmark af kommunernes samlede kontrolindsats blev gennemført for kontrolindsatsen 2020, herunder dokumentation og formidling af resultater

Projektet forventer at levere følgende leverancer i Fase 2:

- Indsamling af data fra kommunerne til brug til gennemførsel af effektmåling og benchmark af kommunernes kontrolindsats

- Effektmåling af kommunernes kontrolindsats samt benchmark på kommuneniveau gennemføres 1 gang årligt, herunder dokumentation og formidling af resultaterne

- Udvikling og udbredelse af kommunernes anvendelse af registersamkøring

Tidshorisont

Projektet løber indtil 2024. Første fase er gennemført, og fase 2 forventes at iværksættes fra primo 2022.

Kommunernes opgaver

2020 har fungeret som pilotperiode for benchmarkredskabet, hvor en model for sammenligning udvikles og publiceres som del af den årlige rapport om effektmåling af

kommunernes kontrolindsats på sektorniveau (publiceres medio september 2021). Benchmarken udarbejdes baseret på de registreringer af kontrolindsatsen, som

kommunerne allerede opgør i dag og sender til KL årligt (næste gang januar 2022). I udviklingen af dette redskab blev kommunerne aktivt inddraget via de eksisterende

kontrolnetværk (afholdt 26/8 i København og 1/9 i Middelfart).

Effektmåling af kommunernes kontrolindsats vil fortsat indebære dataindsamling i samarbejde med kommunerne, dokumentation og dataanalyse samt formidling.



Projekt 1.4: Digitaliseringsklar opkrævning og systemtilretning (DOS)

Projektets formål og indhold

• Digitaliseringsklar opkrævning og systemtilretning (DOS) handler om kommunernes onboarding til nyt inddrivelsessystem (PSRM) i SKAT. DOS-projektet

understøtter at kommunernes fagsystemer bliver tilrettet og tilkoblet det nye inddrivelsessystem PSRM.

• I programmet varetages følgende opgaver: Dialogen med Skatteforvaltningen bl.a. om de krav der sendes til PSRM, tilpasning af ØIR snitflade,

forhandling med leverandører af fagsystemer og sikrer at systemerne tilpasses, samt kompetenceudvikling.

Produkter og leverancer som projektet leverer

• KL indgår i arbejdet med at gennemgå alle forretningsområder sammen med Skatteforvaltningen, Kammeradvokaten, kommunerne og KOMBIT samt 

kommunale fagsystemleverandører for at fastlægge krav til stamdata og overholdelse af datakvalitet.

• KOMBIT forhandler på vegne af alle kommuner pris for systemtilpasning hos fagsystemleverandørerne. Dette er en forudsætning for igangsættelse af

forhandling om

systemtilpasning, og efterfølgende onboarding af fagområdet.

• KL og KOMBIT tilrettelægger undervisning af kommunale medarbejdere med henblik på at sikre overholdelse af datakvalitet på kritiske forretningsområder

(Forventes igangsat fra 3.kvt. 2021 i samarbejde med debitorleverandørerne).

• Understøtter at kommunerne løbende onboarder fagsystemer til PSRM (forventes afsluttet ved udgangen af 2022).

Tidshorisont

Projektet forventes fortsætte indtil alle kommuner er tilsluttet PSRM – tidligst med udgangen af 2022.

Kommunernes opgaver

• Etablere samarbejder med fagforvaltningerne, der hvor fagsystemer leverer grundoplysninger til de udsendte regninger (hvilken regning er det, periode, beløb

o.l.), så det lever op til stamdatakrav i PSRM, hvor inddrivelse foretages i form af lønindeholdelse og udlæg. Stamdatakravene bliver løbende afklaret og

kommunikeret ud til kommunerne via fordringshaverportalen.

• Tilpasse stamdata på de regninger, der i dag er suspenderet for inddrivelse i det gamle inddrivelsessystem, DMI med henblik på som minimum at opnå

modregning i overskydende skat og frivillige indbetalinger. I 2021 er der fokus på boliglånsområdet og arbejdet er igangsat.

https://info.fordringshaverportal.skat.dk/


Projekt 1.5: Digitalisering og lokaldemokrati 

Projektets formål og indhold

Formålet med delprogrammet er at understøtte, at digitaliseringen styrker lokaldemokratiet og borgerdialogen i kommunerne.

Digitalisering og ny teknologi forandrer vores hverdag markant i disse år. Også vores demokrati og måden, vi kommunikerer og danner fællesskaber på, ændrer

sig. Øget brug af sociale medier, nye teknologier og digitale platforme giver nem og hurtig adgang til borgerdialog. Derfor er der ingen tvivl om, at digitaliseringen

får større og større betydning for lokaldemokratiet.

Den nye valgperiode er en oplagt anledning til, at politikere og forvaltning lokalt tager livtag med potentialer, opmærksomhedspunkter og handlemuligheder. Ikke

mindst i lyset af, at nye kommunalbestyrelsesmedlemmer i endnu højere grad bruger de digitale muligheder, og at corona-nedlukningen har givet anledning til

lokale eksperimenter med digital borgerdialog og øget borgernes forventninger til digital tilstedeværelse, løsninger og dialog.

Produkter og leverancer som projektet leverer

1: Der udarbejdes et inspirationsmateriale til kommunalbestyrelserne, som kan danne afsæt for en lokal fælles drøftelse (fx en temadrøftelse) om, hvordan sociale

medier påvirker dialogen med borgerne og det lokale demokrati. Supplerende versioneres materialet til de kommunale forvaltninger, så der også lægges op til en

dialog på administrativt niveau ift. understøttelse af kommunalbestyrelsen, når borgerdialogen også bliver digital. Materialet lægger op til, at man drøfter potentialer,

opmærksomhedspunkter og handlemuligheder.

2: Der iværksættes en afsøgningsproces blandt kommuner suppleret med eksperter, som skal afdække behov og ønsker ift. fremadrettet understøttelse af, at

digitaliseringen styrker lokaldemokratiet og borgerdialogen i kommunerne.

Tidshorisont

Inspirationsmaterialet forventes at ligge klart til den nye valgperiode i 2022. 

Afsøgningsprocessen ventes færdiggjort i oktober 2021, så resultaterne kan bruges som grundlag for, at styregruppen træffer beslutning om tema og mulige 

projekter i delprogram 1 i 2022. .

Kommunernes opgaver

Der vil være inddragelse af flere kommuner (både på politisk og administrativt niveau), herunder styregruppen, i udviklingen af materialet:

- Indledningsvist via interviews ift. at identificere dilemmaer, gode case/eksempler mv.

- Afslutningsvist ift. kvalitetssikring af det endelige materiale.



2/ Digital transformation og styrket 
udbredelse af modne teknologier



Projekt: Digital transformation og udbredelse af modne teknologier (samlet indsatsbeskrivelse)

Projektets formål og indhold

Programmet skal understøtte digital transformation og udbredelse af modne teknologier. Programmet vil levere viden, analyser og værktøjer og facilitere videndeling og 

netværk, så alle kommuner kan bruge digitale løsninger og ny teknologi til at skabe mere effektive løsninger og bedre service til borgere. Programmet understøtter:

A. TEKNOLOGIINDSIGT: At kommunerne har overblik over og indsigt i den digitale udvikling og nye teknologier og deres anvendelsesmuligheder i kommunerne

B. DIGITAL OMSTILLING: At der arbejdes med digital omstilling med fokus på tre bundlinjer: 1) Bedre kvalitet 2) Attraktivt arbejdsmiljø og 3) Mere effektive løsninger

C. VIDENDELING OG UDBREDELSE: At kommunernes viden og erfaringer bliver formidlet og delt så kommunerne kan stå på hinandens erfaringer

D. SAMARBEJDE OM INNOVATION: At kommuner samarbejder med hinanden og med markedet om at afprøve teknologiske løsninger og deler viden med hinanden.

Produkter og leverancer som projektet leverer

A.TEKNOLOGIINDSIGT: 1) Teknologiradar (årligt) i samarbejde med kommuner og DTU. 2) Teknologivurderinger (løbende) udformes i samarbejde med DTU, kommuner

og leverandører. 1. halvår af 2021: RPA, IoT og Process Mining. 3) Statusmåling for velfærdsteknologi (fra 2022 integreret med Teknologiradar-survey)

B.DIGITAL TRANSFORMATION i de kommunale organisationer: Videreudvikle og udbrede handlingsorienterede værktøjer indenfor strategi, organisering/governance,

gevinstrealisering, implementering samt ledelse og kompetenceudvikling. Målgruppen er politikere, ledelser, digitaliseringsafdelinger og fagområderne. Eksempler: KL’s

ledelseshjul inkl. selvevalueringsværktøj, KL’s model for digital omstilling inkl. selvevalueringsværktøj, KL/KOMBIT Årsoverblik over skal-opgaver, produkter på fagområder

med status og inspiration til arbejdet med digitalisering og teknologi (udkommer fra juni 2021), juridisk værktøjskasse til ansvarlig brug af AI, organisationsanalyse - fra IT-

drift til IT i alting samt ”Veje til politisk deltagelse i digitaliseringen”: Case-baseret kvalitativ undersøgelse. Munder ud i et inspirationskatalog til kommuner sept/okt 2021.

3.VIDENDELING og udbredelse: 1) Videncenter site KL og KOMBITs videncenter for digitalisering og teknologi videreudvikles og udbygges, 2) ”Videncenter Meetup”,

webinar-række (pt. 47 kommuner tilmeldt), 3) Netværk: et programnetværk for Kunstig intelligens (), IoT samt politik, strategi og forankring.

4.SAMARBEJDE OM INNOVATION med kommuner og markedet: En del af KL’s AI-indsats, AI-signaturprojekter mv., IoT-indsats (tværgående indsats, som projekt-ledes

af program 2 og også er forankret i program 4, 5 og 6), Teknologivurderinger, hvor leverandører inddrages samt samspil med den kommende COPI-enhed (jf. ØA-2022)

Tidshorisont 2021-2025

Kommunernes opgaver

De analyser og værktøjer, der udarbejdes i regi af program 2, afleder ikke kommunale ”skal-opgaver”. Men kommunerne er i høj grad involveret i programmets aktiviteter

både i tilblivelsen af produkterne og i den efterfølgende implementering. Tilblivelsesfasen: Alle analyser og værktøjer udformes på baggrund af bidrag fra og tæt involvering

af kommuner. Programmet er helt afhængig af kommunale bidrag. Implementeringsfasen: Det er målet, at de værktøjer, som udvikles i programmet, bliver brugt og gør

nytte og skaber værdi i alle kommuners arbejde med digital transformation og udbredelse af modne teknologier.

https://videncenter.kl.dk/


3/ Sammenhængende velfærdsforløb 
og indsatser



Projekt 3.1 Foranalyse for et Virtuelt Jobunivers

Projektets formål og indhold

I januar 2021 kom KL med et forslag om et Virtuelt Jobunivers til de jobparate ledige. KL foreslår, at det nye Virtuelle Jobunivers bliver hovedvejen for de jobparate ledige,

hvor de fleksibelt kan betjene sig selv. Foranalysen tager afsæt i den overordnede vision for et Virtuelt Jobunivers og de borgerrettede gevinster, som en øget brug af

digitale tilbud og værktøjer kan give. Borgerne er det centrale i et Virtuelt Jobunivers, hvor de ledige mødes af et jobcenter i øjenhøjde, der er tidssvarende og giver mening

for den enkelte. Forslaget er et ønske om at modernisere og udvikle indsatsen overfor de jobparate.

Formålet med foranalysen er at sikre et solidt videns- og erfaringsgrundlag, og på denne baggrund levere rammerne for den første kvalificerede realiseringsplan for et

fælleskommunalt Virtuelt Jobunivers. Foranalysen kan danne grundlag for KL’s videre dialog med kommuner, a-kasser, staten og andre aktører.

Produkter og leverancer som projektet leverer

Foranalysen munder ud i en samlet rapport, hvori de fire følgende leverancer er udfoldet:

1) Afdækning af kommunernes erfaringer med udvikling af digitale tilbud og værktøjer og de lediges digitale modenhed og forudsætninger.

2) Markedsafdækning af digitale værktøjer og redskaber til ledige

3) Forslag til mulige løsninger for et Virtuelt Jobunivers

4) Udarbejdelse af en første realiseringsplan/beslutningsgrundlag for et Virtuelt Jobunivers

Analysen gennemføres af Deloitte Consulting. Analysen forventes offentliggjort november 2021.

Tidshorisont

April – august 2021 (forlænget til oktober 2021)

Kommunernes opgaver

Fornalysen afleder for nuværende ikke kommunale opgaver. Resultaterne vil dog forventelige have betydning for fremtidige tiltag på området. Der er til analysearbejdet 

etableret en kommunal følgegrupper samt en følgegruppe for interessenter, hvori STAR, DAK, FH, DA, DS og HK kommunal er inviteret med som deltagere.



Projekt 3.2 Foranalyse af en digital understøttelse af den kommunale ungeindsats

Projektets formål og indhold

Kommunerne har det fulde ansvar for at gøre alle unge under 25 år parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Ansvaret omfatter bl.a., at

den unge og den unges forældre skal møde kommunen som én samlet instans på tværs af kommunale opgaver, og at den unge tildeles én gennemgåede kontaktperson i

kommunen. I forlængelse af kommunernes implementering af den koordinerede ungeindsats har der vist sig et behov for, at KL og kommunerne i fællesskab bliver klogere

på, hvordan en bedre digital understøttelse af KUI-indsatsen kan understøtte den unges vej mod uddannelse eller beskæftigelse.

Derfor er der igangsat en foranalyse af en digital understøttelse af den kommunale ungeindsats. Samlet set skal analysen understøtte kommunernes arbejde med at levere

mere sammenhængende og bedre koordinerede ungeindsatser, hvor de unge meningsfuldt delagtiggøres og involveres i eget forløb.

Der er til analysen opstillet fire resultatmål:

Produkter og leverancer som projektet leverer

Foranalysen munder ud i en samlet rapport, hvori de tre følgende leverancer er udfoldet:

Analysen gennemføres af Realize.

Tidshorisont

August – december 2021

Kommunernes opgaver

Fornalysen afleder for nuværende ikke kommunale opgaver. Resultaterne vil dog forventelige have betydning for fremtidige tiltag på området. For at sikre en bred 

kommunal inddragelse og repræsentation nedsættes der i relation til analysen en kommunal følgegruppe, som skal bidrage ind i arbejdet.

De unges behov og ønsker til involvering og 

adgang til oplysninger er afdækket. 

Afdækningens sigte har været informationer, 

som kan forbedre de unges oplevelser af 

sammenhæng, og som fordrer 

delagtiggørelse i eget forløb.

Fagpersonernes behov og ønsker til 

informationsudveksling og adgang til 

oplysninger er afdækket. Afdækningens 

sigte har været informationer, som styrker 

den samlede kvalitet og effekt af indsatsen, 

til gavn for den unge. Afdækningen har 

yderligere belyst gældende lovmæssige 

betingelser og barrierer for deling af og 

adgang til udvalgte informationer. 

Markedets eksisterende løsninger er 

afdækket, og der er lavet en vurdering af i 

hvilket omfang de unges og 

fagpersonernes behov kan imødekommes 

af eksisterende it-systemer og digitale 

løsninger. 

Der er udarbejdet anbefalinger til konkrete 

tiltag og løsninger, som kan skabe bedre 

digitale betingelser for, at kommunerne 

sammen og hver for sig kan levere mere 

sammenhængende og bedre koordinerede 

ungeindsatser, hvor de unge meningsfuldt 

delagtiggøres og involveres i eget forløb.

1. 2. 3. 4.

A. Afdækning og analyse af datadelingsbehov

B. Markedsafdækning

C. Anbefalinger til konkrete tiltag og løsninger



4/ Klima og ressourcer



Projekt 4.1 Dataunderstøttet klimatilpasning

Projektets formål og indhold

Projektet har til formål at understøtte kommunernes brug af data om klimatilpasning, samarbejde om viden og værktøjer, implementere fælles data i forvaltningen og 

deltagelse i EU finansierede udviklingsprojekter. Projektet vil sikre kommunal data-koordinering, -videndeling og -implementering.

Projektet fokuserer først på at skabe overblik over eksisterende data, hjælpeværktøjer og aktører på området. Denne viden skal udbredes til kommunerne, det sker blandt 

andet i regi af DK2020 samarbejdet.

Produkter og leverancer som projektet leverer i 2021

• Datooversigt, hvilke data er tilgængelige, hvor og i hvilke formater. Første udgave juni 2021, udvidet katalog, november 2021

• Interessent analyse, september 2021

• Følger og leverer oplæg til regeringens arbejdsgruppe om Data og Viden om klimatilpasning

• DK2020 klimatilpasningsplaner, webinar om data og værktøjer, maj/juni 2021

• Udvikling af fælles GIS værktøj til sårbarhedsvurdering (værdiansættelse), august 2021

• Deltagelse i KL’s IoT samarbejde med eksterne partnere, løbende frem til 2025

• Netværk, og fysiske møder om erfaringer med brug af data, september/oktober 2021

• Understøtte kommunal deltagelse i EU’s udviklingsprojekter, løbende frem til 2025

Tidshorisont

Projektet løber indtil 2025. Ovennævnte leverancer vil blive udrullet og afsluttet i 2021, og en del af dem vil kræve gentagelse og optimering.

Kommunernes opgaver

Kommunerne skal først og fremmest deltage med deres viden og erfaringer. I løbet af efteråret vil det blive søgt at frikøbe 2-4 mandemåneder til kvalificering af GIS-

værktøjer, der har særlig værdi for kommunerne.

Kommunerne vil blive kontaktet med henblik på at afdække fejl og mangler i eksisterende datasamlinger og værktøjer, for at kunne give en samlet tilbagemelding til 

dataansvarlige.



Projekt 4.2 Digitale affaldsdata

Projektets formål og indhold

Formålet med den kommunale digitaliseringsindsats i affaldsdatasporet er at bidrage til fælles systemløsninger med valide og aktuelle affaldsdata, der understøtter de 

kommunale myndighedsopgaver effektivt inden for cirkulær økonomi og affald og klimaeffekter.

Systemerne og projektet skal understøtte de kommunale opgaver med at strømline den borgernære affaldsindsamling af husholdningsaffald og husholdningslignende affald 

fra erhverv samt det kommende udvidede producentansvar for emballager og understøtte genanvendelsesmålene.

Produkter og leverancer som projektet leverer i 2021

• Kortlægning over hvilke data, der anvendes til hvilke opgaver og i hvilke formater - første overblik ultimo september

• Kick-off-møde - 18. august

• Databehovsundersøgelse i form af workshops med kommuner og selskaber - afholdes ultimo september 2021

• Indspil til den fællesoffentlige CØ-databank - 4. kvartal 2021

• Identifikation af kommunernes ønsker til aktiviteter/leverancer i 2022 og prioritering heraf - 4. kvartal 2021

Tidshorisont

Projektet løber indtil 2025. Ovennævnte leverancer vil blive udrullet og afsluttet i 2021, og en del af dem vil kræve gentagelse og optimering.

Kommunernes opgaver

Kommunerne skal først og fremmest deltage med deres viden og erfaringer.

Kommunerne vil blive kontaktet med henblik på at bidrage til databehovsundersøgelser i form af en række målrettede workshops i september samt dialog om indspil til 

arbejdet i regi af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi (FODS) og det videre arbejde med affaldsdataindsatsen.



Projekt 4.3 Databaseret energiledelse

Projektets formål og indhold

Projektet har til formål at understøtte kommunernes adgang til og anvendelse af data om energiforbruget i den kommunale bygningsmasse, så kommunerne kan høste de

potentielt store besparelser af både penge og CO2-udledning, der ligger i databaseret energiledelse af eksisterende bygninger.

Indledningsvis foretages en kvantitativ analyse af kommunernes nuværende brug af forsyningsdata til databaseret energiledelse for at blive klogere på kommunernes

udgangspunkt. Det følges op af tæt dialog med kommunerne for at uddybe besvarelserne kvalitativt. Herefter præsenteres resultaterne for kommunerne, og det drøftes,

hvordan der kan samarbejdes om indsatsen. Dette skal lede til et fælleskommunalt samarbejde for databaseret energiledelse.

Produkter og leverancer som projektet leverer i 2021

• Kvantitativ analyse af kommunernes nuværende brug af forsyningsdata

• Kvalitativ analyse af kommunernes kompetenceniveau og behov for kompetenceudvikling og systemunderstøttelse

• Verifikation af resultater gennem 1-2 workshops for de kommuner, der har leveret input

• Etablering af et faciliteret fælleskommunalt samarbejde for aktiv energistyring

• Drøftelse med staten (Energistyrelsen, SDFE m.fl.) og forsyningssektoren om en indsats for tilvejebringelse af højkvalitets energiforsyningsdata

Tidshorisont

Projektet løber indtil 2025. Det fælleskommunale samarbejde forventes at være påbegyndt i begyndelsen af 2022.

Kommunernes opgaver

Kommunerne skal først og fremmest vise sin interesse i projektet ved at deltage i besvarelsen af den kvantitative undersøgelse.

Det er op til kommunerne at dele sin erfaring med hinanden og komme op med tværkommunale løsninger, der kan gøre energiledelsen mere effektiv i de kommunale 

bygninger. KL vil facilitere samarbejdet og sideløbende tilbyde oplæg fra erfarne udviklere på området samt hjælpe med benchmarkanalyser.



5/ Bedre velfærd og styring med data



Projekt 5.1 Fælles Faglige Begreber – Børn & Unge

Projektets formål og indhold

Kommunerne mangler pålidelige og sammenlignelige data om, hvilke typer af hjælp, der bevilges og hvordan det går børnene og de unge, herunder hvordan de udvikler sig 

og trives. Sådanne data kan give børnene, de unge, familierne, kommunerne og staten et bedre indblik i, om børnene og de unge kommer i trivsel og udvikler sig med de 

indsatser, som kommunerne i samspil med sociale tilbud mv. giver børnene og de unge.

Projekt skal være med til at kvalificere den faglige del af de resultatmålinger, som i dag kan foretages i kommunernes it-fagsystemer. Samtidig er der behov for at sikre at 

alle kommuner anvender et fælles sprog om de indsatser der iværksættes og resultatmålinger med fælles standarder til brug for at kunne måle på barnet eller de unges 

progression.

Produkter og leverancer som projektet leverer

• Udvikling af tilstande om udsatte og handicappede børn og unge og test af det fælles og klassificeret sprog for disse tilstande, der er fagligt meningsfuldt og dækkende 

for de udsatte og handicappede børn og unges problemer og behov, og tilsvarende et fælleskommunalt indsatskatalog.

• Udvikling og test af en datamodel for sammenhængen mellem den fælleskommunale resultatmålingsmodel, og faglige værktøjer og metoder.

• Udvikling af et uddatasæt til brug for den fælleskommunale gateway og national indberetning.

• Sikre planlægning og gennemførelse af fælleskommunale implementeringsunderstøttende aktiviteter.

Tidshorisont

Projektet er opdelt i 3 faser:

• Fase 1 (Juli - december 2021): Modning og analyse

• Fase 2 (Januar 2022 – december 2023): Gennemførelse og implementering

• Fase 3 (Januar – juni 2024): Gevinstrealisering

Kommunernes opgaver

• Implementering af det fælles sprog for tilstande, og det tilsvarende fælles indsatskatalog.

• Implementering af den fælles model for resultatmåling.

• Implementering af den fælles model for sammenhæng mellem resultatmåling og faglige værktøjer og metoder.



Projekt 5.2 Analyse af fælles standard for hjælpemidler på tværs af sundheds-, ældre- og socialområdet

Projektets formål og indhold

Analysen skal afdække hvorvidt og i hvilken udstrækning kommunerne har behov for en fælleskommunal datastandard for hjælpemidler. I analysen afgrænses
hjælpemiddelområdet til de paragraffer der er omfattet af serviceloven. (§§ 112, 113, 114, 116 og 117). Peger analysen på kommunale behov for inddragelse af eller

sammenhæng til andre paragrafområder, opsummeres dette afslutningsvist.

Analysen skal yderligere afdække hvilke behov kommunerne måtte have i forhold til understøttelse af dokumentationspraksis på hjælpemiddelområdet, samt koblingen til

den øvrige dokumentation på tværs af sundheds-, ældre og socialområderne, og dermed sikre et bredt funderet videngrundlag.

Produkter og leverancer som projektet leverer

• 'AS IS’ analyse. Udarbejdelse af en kortlægning, der kan belyse kommunernes aktuelle dokumentationspraksis og databillede relateret til hjælpemiddelområdet, 

herunder organisering, arbejdsgange, og it-understøttelse.

• ’TO BE’ analyse. Der skal udarbejdes en afdækning af kommunernes fremtidige behov for:

• Fælles terminologi og faglig dokumentationsstandard

• Sammenhæng til øvrig dokumentation på social, ældre og sundhedsområderne

• Struktureret og ensartet databillede på fælleskommunalt niveau

Tidshorisont

Kortlægningen og analysen vil løbe fra juli 2021 til og med juni 2022

Kommunernes opgaver

Da der er tale om en analyse, har kommunerne ingen direkte opgaver forbundet med projektet i første omgang.

En række kommuner vil blive bedt om at bidrage til kortlægning af nuværende praksis, samt afdækningen af fremtidige behov.



Projekt 5.3 Udarbejdelse af Fælleskommunal datastrategi

Projektets formål og indhold

Kommunerne er på mange velfærdsområder begrænset af manglende adgang til data eller datas dårlige kvalitet grundet for stor variation i de informationer, medarbejderne 

registrerer. Det er informationer, som vil kunne bidrage til bedre styring og kvalitet i velfærden. Disse udfordringer udestår til trods for, at mange kommuner både hver for sig 

og i fællesskab har arbejdet indgående med datakvalitet enten på enkelte områder eller på tværs af organisationen.

Formålet med strategien er for det første at tydeliggøre, hvordan den kommunale sektor kan bruge data som et middel til at skabe bedre velfærd til gavn for borgerne. 

Denne del af datadagsordenen handler i høj grad om, hvilke data man bør have, og debatten præges i nogen grad af tilsyneladende modsætningsfyldte synspunkter. På de 

ene side efterspørges der mere dokumentation til brug for politisk opfølgning og prioriteringer samt mere viden om, hvad der virker. Og på den anden side beskyldes 

dokumentationskravene ofte for at tage værdifuld tid fra kerneopgaven. Konkret kan begge synspunkter imidlertid godt have noget for sig. En fælleskommunal datastrategi 

bør have som udgangspunkt, at data på den ene side er nødvendige og nyttige, men at man altid skal have et kritisk fokus på, hvornår og hvordan data skaber merværdi og 

bidrager til at skabe bedre velfærd, og hvornår det ikke gør.

Et andet perspektiv på formålet med strategien er at få et fælleskommunalt mandat og ejerskab til den del af datadagsordenen, hvor der er behov for, at kommunerne gør 

noget sammen. Det forudsætter en fælles forståelse af, at datadagsordenen har udviklet sig til at være så kompleks i omfang og regulering, at der er opgaver som er for 

svære og for dyre, hvis hver enkelt kommune skal løse dem selv. Strategien skal på den baggrund formulere en vision og et ambitionsniveau hvornår og hvordan 

kommunerne bør samarbejde

Produkter og leverancer som projektet leverer

En fælleskommunal datastrategi

Tidshorisont

Styregruppen for Bedre velfærd og styring med data forelægges udkast til en endelig version af den fælleskommunale datastrategi til godkendelse den 15. september 2021.

Herefter sendes den fælleskommunale datastrategi til endelig godkendelse i KL’s bestyrelse.

Kommunernes opgaver

I perioden maj-august 2021 drøftes styregruppens disposition til datastrategien med kommunerne gennem KL’s kontaktudvalg, KL’s It-Arkitekturråd og KL/KOMBIT 

Digitaliseringsrådet. Når strategien er godkendt af KL’s bestyrelse i efteråret 2021 har KL og kommunerne en fælles opgave i at få den fælleskommunale datastrategis 

visioner og budskaber konkretiseret og omsat i handling.



5.4 Standardisering af kommunale afgørelser på det 

specialiserede socialområde

Projektets formål og indhold

Med økonomiaftalen for 2019 blev det aftalt at igangsætte et arbejde for at styrke nøgletal for kvaliteten af kommunernes sagsbehandling. Arbejdet blev genbekræftet med 

Økonomiaftalen for 2020. Som en del af arbejdet i regi af økonomiaftalen har Ankestyrelsen gennemført en undersøgelse af de kommunale afgørelser på det 

specialiserede voksen socialområde, og konklusionen er, at der er stor variation i kommunernes forståelse af afgørelser i borgernes sager.

Formålet med projektet om kommunale afgørelser på det specialiserede socialområde er udviklingen af digital understøttelse af den kommunale sagsbehandling, i form af 

en fælleskommunal standard for hvorledes man i et sagsforløb får dokumenteret juridisk gældende afgørelser på socialområdet – med afsæt i den fællesoffentlige definition 

på en sagsafgørelse

Produkter og leverancer som projektet leverer

• Afdækning og analyse af afgørelsespunkter i kommunernes myndighedssagsbehandling på børneområdet med særligt fokus på dokumentation vha. ICS-metoden 

(Integrated Children’s System) og IT-fagsystemet DUBU

• Afdækning og analyse af afgørelsespunkter i kommunernes myndighedssagsbehandling på voksenområdet med særligt fokus på dokumentation vha. VUM-metoden 

(VoksenUdredningsMetoden) og områdets IT-fagsystemsleverandører

• Afdækning af samspillet mellem et fælleskommunalt afgørelsesbegreb med den fælleskommunale rammearkitektur og de fælleskommunale støttesystemer

• Udvikling af et fælleskommunalt og klassificeret sprog for kommunale afgørelser, og dets varianter, på det specialiserede børneområde og det voksne handicap- og 

udsatteområde.

• Udvikling af en fælleskommunal data- og informationsmodel vedr. kommunale afgørelser, der kan indarbejdes på det specialiserede børne og voksenområde uafhængigt 

af kommunalt it-fagsystem.

• Udarbejdelse af beslutningsoplæg på, hvordan implementering i kommuner og it-systemer kan se ud.

Tidshorisont

Modning- og analysefasen løber fra 4. kvartal 2021 til og med 1 kvartal 2022. Gennemførselsfasen løber fra 2. kvartal 2022 til og med 3. kvartal 2022

Kommunernes opgaver

• Levere viden og sparring om kommunal praksis og it-systemer

• Kvalificering af løsningsforslag



5.5 Styrket udbredelse af og øget værdiskabelse  ved brug af 

Internet Of Things

Projektets formål og indhold

På baggrund af IoTs potentiale og den stigende anvendelse af sensorer i kommunerne, er der opstået behov for datastandardisering for at sikre bedre datakvalitet og bedre 

muligheder for udveksling og deling af data. Projektets fokus er at beskrive datastandarder for IoT på udvalgte forretningsområder. Dette vil foregå ved, at projektgruppen i 

dialog med kommuner, forsyningsselskaber og leverandører kortlægger potentialer og udfordringer. Dernæst vil udviklingsarbejdet bestå i, at projektet følger de kommuner 

og forsyningsselskaber der er langt på området, for gennem oversættelse, tilpasning og udvidelse af eksisterende datastandarder samt referencearkitektur at beskrive og 

kortlægge deres arbejde. Hertil skabes en ensartet tilgang, som datastandardisering på IoT-løsninger kan referere til.

Produkter og leverancer som projektet leverer

• Indsatsen har fokus på at definere datastandarder for IoT specifikt i forhold til de nævnte forretningsområder:

• Affald

• Klima

• Energioptimering af bygninger.

Tidshorisont

Projektet starter op i 4. kvartal 2021, og løber i perioden Q4/2021 til og med Q4/2022, hvor der vil blive arbejdet med de 3 forretningsområder..

Kommunernes opgaver

• Indgå i dialog om kortlægning af kommunale behov og udfordringer og potentialer

• Deltage i udvikling af datastandarderne 



5.6 Det fælleskommunale nøgletalssamarbejde på 

ejendomsområdet

Projektets formål og indhold

Projektets grundlæggende ide er at understøtte muligheden for mere robust viden om de kommunale ejendomme, så der kan træffes beslutninger på et oplyst grundlag. 

For at kunne forvalte deres ejendomsportefølje strategisk har kommunerne brug for et overblik, og det kræver data. Dataindsamling, -håndtering og -analyse kræver 

ressourcer og kompetencer. Kommunerne har derfor fokus på ikke at skabe 98 dybe tallerkener, men i stedet samle kræfterne til det fælles bedste.

Nøgletal kan anvendes til at beregne, hvor meget der skal sættes af i budgettet til at drifte nyopførte bygninger, eller hvorvidt en eksisterende bygning bør rives ned eller 

sælges fra, fordi den er for omkostningstung ift. hvor meget den reelt bidrager med nytteværdi. 

Produkter og leverancer som projektet leverer

• Operationalisering af de begreber, der bruges i ejendomsadministrationen, samt udvikling af modeller, som muliggør ensartet registrering 

• Sikre videns- og erfaringsdeling mellem kommunerne om implementering af modellerne

• Formidling og udbredelse af projektets leverancer

Tidshorisont

Projektet løber til og med 4. kvartal 2023. 

Kommunernes opgaver

Det er kommunernes egen efterspørgsel efter mere og bedre information om de kommunale ejendomme, som driver processen. Projektet forankres fra den øverste top til 

det yderste led af den kommunale forvaltning. Det lokale ejerskab til at skabe og anvende data i kommunerne er projektets fundament for succes og resultater. 

Kommunerne deltager bl.a. i workshops og temadrøftelser med fokus på registrering, indsamling, behandling og anvendelse af data.



6/ Digitale fundamenter



Projekt 6.1 It-arkitektur og Informations- og cybersikkerhed

Projektets formål og indhold

Kommunernes fremtidige muligheder for en effektiv udnyttelse af nye digitale og teknologiske løsninger kræver et robust digitalt fundament. Delprogrammet skal

videreudvikle kommunernes fælles digitale fundamenter, så de kan benyttes i arbejdet med at forbedre og effektivisere velfærden ved hjælp af digitale løsninger og data. 

Det betyder konkret, at programmet skal gennem modeller, vejledninger, metoder m.v. understøtte, at kommunerne har de nødvendige betingelser for at indkøbe og 

anskaffe sammenhængende digitale løsninger. Programmet omfatter arbejdet med it-arkitektur og cyber- og informationssikkerhed.

Tidshorisont

Indsatserne gennemføres løbende i hele programperioden 2021-2025.

Kommunernes opgaver

Deltagelse i reference- og arbejdsgrupper samt deltagelse i reviews.

Produkter og leverancer som projektet leverer

It-arkitektur:

Indsatsen i 2021-2025 vil omfatte en langsigtet indsats, som skal sikre kontinuitet i arbejdet med rammearkitekturen, samt en ad hoc rådgivning i fht de øvrige 

delprogrammer i Kommunernes Digitaliseringsprogram.

• Udbygning, konsolidering og udbredelse af den fælleskommunale rammearkitektur: Rammearkitekturens indhold skal videreudvikles, vedligeholdes, og udbredes, så 

kommunerne har de nødvendige betingelser, heru nder formulerede arkitekturkrav til brug for bla. SKI, når de skal indkøbe og anvende digitale løsninger, som sikrer

sammenhæng og genbrug. Den strategiske forankring af den fælleskommunale rammearkitektur sker i regi af Kommunernes It-

Arkitekturråd.

• Bidrag til EU-arkitekturarbejdet, til fællesoffentlige projekter og til det fællesoffentlige arkitektursamarbejde: KL’s arkitekter indgår i udviklingen af den fællesoffentlige

arkitektur og varetager rådgivnings- og reviewopgaver i fht arkitekturarbejdet i regi af EU og tvær- og fællesoffentlige samarbejder.

• Styrkelse af fundamentet for datadrevet forvaltning: En styrkelse af datakvaliteten udgør en vigtig del af fundamentet for programmerne vedr. ’Bedre velfærd og styring

med data’ og ’Sammenhængende velfærd og indsatser’.

Cyber- og informationssikkerhed

• Årlige analyser af status på cyber- og informationssikkerhed i kommunerne

• Fælleskommunal videndeling om Cyber- og informationssikkerhed

KL stiller en videndelings- og kommunikationsplatform til rådighed for kommunalt ansatte, der arbejder med cyber- og informationssikkerhed..



Projekt 6.2 Foranalyse af it-arkitektur på informationssikkerhedsområdet

Projektets formål og indhold

Borgernes digitale rettigheder og arbejdet med informationssikkerhed og databeskyttelse er for alvor kommet i fokus efter ikrafttrædelsen af GDPR og er kun blevet endnu 

vigtigere det seneste år, der har bevist, hvordan en sikker og robust digital infrastruktur udgør selve det kritiske fundament for, at den offentlige sektor løbende kan levere 

nye og innovative løsninger på samfundets aktuelle udfordringer uden at kompromittere borgernes data på tværs af systemer, sektorer og landegrænser.

Rammearkitekturen skal fremover sikre understøttelse af kravene om datas fortrolighed, integritet og tilgængelighed og den kritiske digitale arkitektur og infrastruktur for 

informationssikkerhed.

Foranalysen har til formål at identificere de kommunale behov for it- arkitektur for informationssikkerhed, at etablere et overblik over eksisterende sikkerhedsarkitektur –

såvel fælleskommunalt som fællesoffentligt – og at være med til at drive efterspørgslen efter sikkerhedsarkitektur i det fremtidige fællesoffentlige arbejde.

Produkter og leverancer

Ud fra et overordnet udfordringsbillede identificeres 10 tværgående kommunale behov for arkitektur, der hver især indeholder en anbefaling om opfølgning og 

videreudvikling af produkter og materialer, der tjener som udgangspunkt for den opfølgende prioritering og detaljering af behov og bestillinger.

Baseret på en gennemgang af et stort kildemateriale skabes desuden et overblik over eksisterende arkitektur, infrastruktur og relaterede produkter og materialer vedr. 

informationssikkerhed. Kataloget har til formål at være en oversigt og en inspiration til at kvalificere, supplere og videreudvikle.

Afslutningsvis peges på en række initiativer, der kan bringes ind i det fællesoffentlige arbejde og bygger videre på foranalysen og flere af de identificerede behov og

anbefalinger.

Tidshorisont

Foranalysen er gennemført i Q1-Q2/2021

Kommunernes opgaver

I foranalysen er indgået materiale fra dialog med kommunale medarbejdere med kompetencer på informationssikkerhedsområdet.



Projekt 6.3 Kobling mellem fælleskommunal rammearkitektur og fælleskommunal infrastruktur

Tidshorisont

Projektopstart i 2021. Indsatsen med alignment af begreber og modeller vil ske løbende i hele programperioden 2021- 2025.

Kommunernes opgaver

Kommunerne deltager i reviews af forretningsbegreber og modeller.

Produkter og leverancer

KL og KOMBIT beskriver og etablerer en proces og en tilhørende organisation, der optimerer og sikrer den løbende alignment mellem KL og KOMBIT’s dokumentation

af kommunernes forretningsbegreber, modeller og de tilhørende repositories.

Tilpasning af KL og KOMBIT’s repositories, og som sikrer overholdelse af det fælleoffentlige regelsæt for, hvordan begrebs-, informations- og datamodeller skal 

dokumenteres.

Projektets formål og indhold

Da udviklingen af rammearkitekturen og KOMBIT’s arbejde med monopolbruddet er kørt parallelt, er det ikke i alle tilfælde at modeller og lignende er koordineret. I 

forbindelse med KOMBIT’s projekter foregår meget modelleringsarbejde, som har potentiale til at blive optaget i den fælleskommunale rammearkitektur, så andre 

projekter kan få glæde af det og samtidig sikre, at rammearkitekturen er operationel og relevant. KOMBIT er på vej med ”Infrastruktur 2.0” og i den forbindelse vil det 

være oplagt, at man fremover kan genfinde rammearkitekturens elementer i den fysiske infrastruktur.

Projektet har følgende overordnede formål:

• at skabe en tydelig kobling og sporbarhed mellem den fælleskommunale rammearkitektur og den fælleskommunale infrastruktur, således at kommuner og

leverandører kan genfinde rammearkitekturens elementer (det logiske niveau) i den fælleskommunale infrastruktur (det fysiske niveau)

• at få et overblik over henholdsvis KL og KOMBIT’s repositories og rydde op, således at de 2 afspejler hinanden, vel vidende, at KL’s repository afspejler det fælles og 

forretningsnære, og at KOMBIT’s anvendes til projekter, som naturligt foretager visse tilpasninger.

• at beskrive og etablere den fremadrettede arbejdsgang, arbejdsfordeling og governanceproces mellem KL og KOMBIT, som sikrer overensstemmelse mellem 

de modeller og øvrige arkitekturartefakter, som ligger i henholdsvis KL og KOMBIT.

• at sikre en værktøjsunderstøttelse, som kan honorere ovenstående og samtidig leve op til de vedtagne FDA modelregler.

• at indarbejde de fællesoffentlige modelregler i såvel KL’s som KOMBIT’s modelarbejde.



Projekt 6.4 Processer og værktøjer til fælleskommunal arkitekturstyring

Projektets formål og indhold

Sammenhæng mellem IT løsninger og effektiv deling af data er vigtigt for en effektiv digital understøttelse af den kommunale opgaveløsning. Dette sikres bl.a.

gennem effektiv anvendelse af eksisterende fælleskommunale arkitekturbeskrivelser og standarder. Og gennem effektiv identifikation og behovsdrevet udvikling af 

nye arkitekturbeskrivelser og standarder.

Formålet med projektet er at sikre effektive, aftalte og styrede beslutningsprocesser og værktøjer til arkitekturstyring, der kan bruges af

fælleskommunale digitaliseringsprojekter. Processer og værktøjer skal udarbejdes med afsæt i KL’s, KOMBIT’s og deltagende kommuners erfaringer.

Projektet vil beskrive arkitekturstyringsprocessen ud fra disse fem faser:

1. Tidlig screening af projekter, som skal være med til at sikre, at projekterne kommer ind i en styret proces omkring fælles arkitektur og de arkitekturbeslutninger

dette medfører for projektet.

2. Risikovurdering af projektets arkitektur.

3. Review af projektets arkitektur. Særligt fokus på anvendelse af relevant rammearkitektur og fælleskommunal infrastruktur.

4. Arkitekturbeslutninger i leverandørens afklaringsfase dokumenteres.

5. Arkitekturbeskrivelse af løsning/system som går i produktion, udarbejdes.

Produkter og leverancer

• En aftalt, beskrevet arkitekturstyringsproces for fælleskommunale digitaliseringsprojekter i KL

• En arkitekturstyringsmodel, der definerer forankringen af processen i KL og samspillet med den eksisterende governanceproces for rammearkitekturen

• En revideret, tidssvarende proces og tilhørende værktøj (arkitekturrapport), som sikrer ensartet tilgang og dokumentation ift.

arkitekturbeslutninger i digitaliseringsprojekter

Projektet skal desuden udvikle en række nye værktøjer til arkitekturstyring, herunder en ’arkitektur-radar’ (overblik over aktuelle og kommende

standardiseringsprojekter) og et ’risiko-meter’ (skema til arkitekturmæssig risikovurdering)

Kommunernes opgaver

Deltagelse i projektets referencegruppe

Tidshorisont

Projektopstart i Q3/2021. Forventet afslutning i 2022.



Projekt 6.5 Analyser af status på Cyber- og informationssikkerhed i kommunerne

Projektets formål og indhold

KL har under Den fælleskommunale handleplan 2016-2020 gennemført en årlig analyse af status på kommunernes Cyber- og informationssikkerhedsniveau. Formålet 

har været, at øge sikkerheden i kommunerne. Det er lykkedes på en række parametre, men der udestår stadigvæk områder, der er behov for at følge tæt. KL’s 

bestyrelse besluttede under behandling af sidste og fjerde afrapportering i juni 2020, at disse målinger er nyttige for kommunerne, og at KL skal fortsætte med

målingerne. Den enkelte kommunes besvarelse er anonymiseret.

Produkter og leverancer som projektet leverer

Analyse 2021

Spørgerammen er gennemgået og fornyet i 2021, så målingerne også fremadrettet koncentreres om de væsentlige udfordringer, der udestår.

Der er større fokus it-sikkerhed som følge af øget it- og cyberkriminalitet.

Analyserne skal medvirke til, at hjælpe kommunerne med at overholde gældende lovgivning på området ud fra en risikobaseret

tilgang. Danne baggrund for, at kunne sætte fælleskommunale tiltag i gang, hvor det måtte være betimeligt.

Den enkelte kommune og kommunale fællesskaber har forsat mulighed for at prioritere og følge op på egne indsatser i forbindelse med

besvarelserne. Revision af spørgerammen er udarbejdet i samarbejde med kommunerne og med opstart januar 2021

Kommunernes opgaver

Efter aftale med kommunerne deles besvarelse af analysen op i 2 Faser i 2021. Hvor spørgerammen i Fase 1 er områder, der tidligere har været besvaret, og

som er revideret, hvor der var behov.

Fase 2 er de nye områder, og hvor spørgerammen sættes op, så den enkelte forvaltning i samarbejde med informationssikkerhedskoordinatoren besvarer ift.

eget ansvarsområde. Centralt vil kommunen kunne se de enkelte forvaltningers modenhedsniveau, og igangsætte målrettede indsatser.

Tidshorisont

Baseline analysen besvares 1 gang årligt. Deadline for besvarelse af begge faser i 2021 er 1. juni.



Projekt 6.6 Fælleskommunal videndeling om cyber- og informationssikkerhed

Projektets formål og indhold

KLs Sikkerhedsprogram har i 2016-2020 opbygget et fælleskommunalt netværk samt en videndelings- og kommunikationsplatform kun for kommunalt ansatte, der

arbejder med cyber- og informationssikkerhed. Det er her, KL og kommunerne opbygger og deler udvikling af fælleskommunale tiltag og kommunikerer om følsomme

informationer ift. konkrete sager og it-kriminalitet.

Kommunerne udtrykker et stort behov for, at KL forsat supporter og stiller platformen til rådighed efter nedlukning af Sikkerhedsprogrammet med udgangen af 2020. 

Det kræver allokering af KL ressourcer til support og vedligeholdelse af platformen samt kompetencer inden for cyber- og informationssikkerhedsområdet. Netværket

drives på platformen Microsoft Yammer og som fysiske netværksmøder.

Projektets formål er at opretholde momentum i det gode samarbejde, der er etableret mellem kommunerne på sikkerhedsområdet. Kommunerne skal have mulighed 

for at udveksle gode og dårlige erfaringer med fx it-løsninger, leverandører eller tilgange til det daglige sikkerhedsarbejd.

Kommunerne skal også opleve KL som værende engageret, informeret og involveret i dagsordenen informationssikkerhed og kunne lytte til de kommunale

sikkerhedsfolks behov for KL’s hjælp. Formålet med de fysiske netværksmøder er udover videndeling at skabe tættere relationer mellem kommunernes sikkerhedsfolk

og KL.

Produkter og leverancer som projektet leverer

Sikkerhedsprogrammets fysiske netværksmøder med kommunale kontaktpersoner, hvor der orienteres om KL’s aktiviteter og kommuner har mulighed for at give

feedback. Har været delvist erstattet af webinarer under Covid-19.

Sikkerhedsprogrammets nyhedsbrev, hvor KL orienterer de kommunale kontaktpersoner løbende.

Sikkerhedsprogrammets Yammer-netværk modereres aktivt løbende, så der er de relevante medarbejdere fra kommunen til stede og netværket fortsat giver værdi.

Tidshorisont

Projektet forløber planmæssigt til udgangen af 2021, men der søges forlængelse. Netværket med kontaktpersoner modereres løbende. De fysiske

netværksmøder afholdes i november 2021, og nyhedsbrevene sendes ud efter behov ca. en gang i kvartalet.

Kommunernes opgaver

Kommunerne deltager aktivt i Sikkerhedsprogrammets Yammer-netværk, besvarer spørgsmål fra kolleger, melder ind med gode og dårlige erfaringer, og stiller

selv spørgsmål ved behov.

Kommunerne deltager i de fysiske netværksmøder.

Kommunerne giver tilbagemeldinger på KL’s leverancer på sikkerhedsområdet og stiller deres viden til rådighed for hinanden og KL, når fælleskommunale

leverancer afprøves.
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