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der trækkes i billedets hjørner  

Digitaliseringspartnerskabet formål

Partnerskabet drøfter og kommer med anbefalinger 
til regeringen om, hvordan Danmark udnytter og 
omsætter mulighederne ved digital omstilling.

• Lanceret i marts 2021 af regeringen og anbefalingerne blev 

afleveret i oktober 2021

• Digitaliseringspartnerskabet består af formand (Jim 

Hagemann Snabe fra AP Møller Mærsk) og 27 faste 

medlemmer fra primært erhvervslivet. Jacob Bundsgaard 

deltager fra KL.

Anbefalingerne skal 

understøtte 4 mål 
1. Vækst, styrket eksport og et 

omstillingsparat og robust 

erhvervsliv

2. En effektiv offentlig sektor og 

offentlig service af høj kvalitet

3. Grøn omstilling

4. Fortsat fair og lige samfund
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Digitaliseringspartnerskabets sammensætning

Digitaliseringspartnerskabet har 28 medlemmer fra erhvervslivet, faglige 

organisationer, brancheorganisationer, forskningsverdenen, KL og Danske Regioner: 

Jim Hagemann Snabe

André Rogaczewski

Brian Mikkelsen

Casper Hansen

Claus Jensen

Esben Gadsbøll

Eva Berneke

Gordon Ørskov Madsen

Gregers Kronborg

Jacob Bundsgaard

Kim Fausing

Kim Simonsen

Lars Sandahl Sørensen

Lars Aagaard

Lizette Risgaard

Mads Nipper

Martin Præstegaard

Michael Holm

Michael Rasmussen

Mikkel Flyverbom

Nana Bule 

Natasha Friis Saxberg

Per Christensen 

Rikke Hougaard Zeberg 

Rikke Hvilshøj 

Stephanie Lose 

Stephen Alstrup 

Stine Mangor Tornmark
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Fokus i anbefalingerne
Partnerskabet har prioriteret anbefalinger til regeringen, som de vurderer, gør en forskel for 

borgere, virksomheder og myndigheder, og som har størst potentiale her og nu for samfundet

Vi skal skabe øget vækst og eksport gennem verdens mest 

digitale og produktive virksomheder

Vi skal levere bedre offentlige services gennem verdens bedste 

digitale offentlige sektor

Sundhedsområdet skal være digital frontløber

Vi skal understøtte den grønne omstilling gennem digitalisering 

- i første omgang af forsyningssektoren

Vi skal accelerere innovation gennem offentligt-privat 

samarbejde
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Anbefalinger med fokus på fundamenter for 
udnyttelse af ny teknologi

• Vi skal hæve vores digitale kompetenceniveau 

på tværs af samfundet baseret på livslang 

læring

• Vi skal øge anvendelse af data og sikre 

ansvarlig brug af heraf med stor fokus på 

privatlivet

• Vi skal styrke cybersikkerheden

• Vi skal være først med at udnytte ny teknologi 

– med hurtig udrulning af 5G, fiber og 

bredbånd til alle borgere
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Udvalgte anbefalinger med særlig relevans for 
kommunerne 

Fokus på fundamenter

• Nr. 10: Stærkt digitalt fundament for den offentlige sektor (fællesoffentlige 

byggeblokke)

• Nr. 11: Modernisering af den offentlige digital infrastruktur (legacy systemer)

• Nr. 14: Effektive og fleksible offentlige udbud

• Acceleration af udbredelsen af fiber og 5G (fundament) 

Styrket fokus at skabe de juridiske og etiske rammer omkring brugen af teknologi 

• Nr. 1: Et styrket  datatilsyn i en opsøgende samfundsfunktion
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Udvalgte anbefalinger med særlig relevans for 
kommunerne 

Fokus på mulighederne med teknologi og data velfærdsområderne

• Nr. 13: Et veloplyst samlet socialområdet 

• Nr. 25: Psykiateren som national frontløber til borgerne på digitale tilbud

Fokus på digitalisering som redskab til klimaudfordringer og klimatilpasning

• Nr. 26: Langsigtet handlingsplan for digital acceleration af den grønne omstilling 

• Nr. 30: Optimeret parkering- og ladeinfrastruktur for en grøn mobilitet 

Digitale kompetencer gennem hele livet

• Nr. 35-43: Teknologiforståelse for alle for at kunne deltage i et digitalt samfund og 

arbejdsmarked
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Videre proces

Partnerskabet 

afleverede anbefalinger 

1. oktober 2021

Regeringen vil lancere 

national strategi i 

starten af 2022

Regeringen inviterer til 

drøftelse af det fremadrettede 

fællesoffentlig samarbejde hen 

mod aftale i senest 

Økonomiaftalen for 2023 (juni 

2022)
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1/ Borger, teknologi og lokaldemokrati



Tema 1. Digital Inklusion

Tema 2: Borgeres tilfredshed med digital service 
(selvbetjeningstjek)

Tema 4: Effekter af kontrol med sociale ydelser
og opkrævning af restancer

Tema 5: Lokaldemokratiet

Tema 3: Den servicerende,  digitale offentlige sektor LÆS OM PROJEKTERNE HER:
1. Borger, teknologi og lokaldemokratiet 
(kl.dk)

https://www.kl.dk/okonomi-og-administration/digitalisering-og-teknologi/kommunernes-digitaliseringsprogram/1-borger-teknologi-og-lokaldemokratiet/


Projekter i første halvdel 2021:

• Digital inklusion i det digitaliserede samfund: 
En kvalitativ analyserapport, der gav viden om borgerens   
perspektiv og barriererne for de digitalt udfordrede.

Anden halvdel af 2021:

• Lettere veje for digital udfordrede:
Spor 1: En analyse af omfang af hjælp til digitalt udfordrede
Spor 2: Brugerrejsekortlægning af ikke-digitale veje i samarbejde 
med Guldborgsund, Brøndby og Frederikshavn Kommune.

• Fællesoff. samarbejde med inddragelse af brugerorganisationer, 
forskere og frontpersonale.

Digital inklusion

https://www.kl.dk/nyheder/digitalisering-og-teknologi/2021/juni/brugerperspektivet-er-centralt-i-arbejdet-med-digital-inklusion/
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Borgerne henvender sig om digitale 

opgaver på tværs af alle 

fagområder, men mest hyppigt på 

borgerservice- og socialområdet, 

hvor der ses den største grad af 

hjælp.
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64%
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3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Borgerservice

Sundhed

Beskæftigelse

Social

Hvor ofte hjælper du med daglige eller 
ugentlige henvendelser?

Hjælper Hjælper ikke
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DIGITALE OPGAVER 

• Private løsninger fx 
MobilePay, DBA, 
Mofibo, Tinder

• Offentlige løsninger fx 
NemID, Coronapas

• Digitalt udstyr fx TV og 
smartphone

• Hjælp til at indgå i sociale 
relationer, fx kærester, 
venner og familie

• Understøtte praktiske 
opgaver i dagligdagen, fx 
lave mad og vaske tøj

• Støtte til at varetage 
arbejde eller uddannelse  

KERNEOPGAVE 

UKLARE/MGL. 
KENDSKAB TIL

RETNINGSLINIER

SAMTYKKE I 
FORBINDELSE MED 
DIGITALE OPGAVER

• Det er ikke altid klart 
hvilke offentlige og 
private digitale opgaver 
(inkl. udstyr) man må  
hjælpe med, herunder 
samspil med og 
konsekvenser for 
kerneopgaven.

• Det er ikke klart i 
hvilket omfang man  
må hjælpe borgeren 
med private apps, 
tjenester og udstyr 
som Mofibo, Tinder og 
TV.

• Hjælp til at rådgive 
borgere med hvordan 
der gives samtykke og 
evt. fuldmagt til Digital 
Post og andre 
løsninger

• Mulighed for at give 
samtykke til flere 
løsninger på en gang 
og ikke kun specifikke 
løsninger. 

• Viden om hvordan 
samtykke 
dokumenteres. 

• Mere viden om hvilke 
typer data der er 
personfølsomme for 
borgeren.  

• Afklaring omkring, 
hvordan borgeren 
hjælpes i situationer, 
der indebærer 
håndtering af 
personfølsomme data. 

KASPERS UDFORDRINGER

KODER OG 
ADGANGE

BEGÅ SIG PÅ SOCIALE 
MEDIER

MESTRER IKKE 
DIGITALE LØSNINGER

• Hjælp til at huske 
koder og brugernavne 
til private og offentlige 
løsninger, herunder 
særligt NemID.

• Hjælp til at oprette nye 
koder og brugernavne.

• Træning i digitale 
spilleregler fx 
kommunikation med  
venner og 
kommunikation i 
offentlige fora

• Støtte til at kunne 
etablere sociale 
relationer via digitale 
apps og sociale medier

• Gøre det nemmere at 
blive fritaget fx 
gennem flere 
fritagelseskriterier for 
Digital Post og 
NemID. Kriterier 
kunne omhandle flere 
grader af kognitiv 
funktionsnedsættelse. 

• Kurser og træning i 
offentlige borgerrede 
it-løsninger fx NemID, 
Digital Post  og Digital 
Post. 

BORGERENS UDFORDRINGER

HÅNDTERING AF 
PERSONFØLSOMME 

DATA 

Behov Behov

BORGERGRUPPE

• Socialt udsatte unge 
18-28 år

• Tilknyttet botilbud i en 
kortere eller længere 
periode 

• Pårørende agerer ofte 
værge for borgeren
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Pædagog på bosted  

Det er meget, individuelt 
hvilke digitale opgaver

man hjælper borgeren med. Flere 
synes, at det er 
grænseoverskridende at hjælpe 
borgeren med at oprette 
en Tinder profil, andre ser det som 
deres opgave, men der 
er ingen retningslinjer.”



Kortlægning og forbedring af
ikke-digitale brugerrejser

Samarbejde med:

• Brøndby Kommune
• Frederikshavn Kommune
• Guldborgsund Kommune

➢ Ansøgning om personligt tillæg
➢ Flytte til ældre- eller plejebolig



Digital inklusion i 2022

Endelige analyser og konkrete projekt-idéer præsenteres for 
styregruppen for delprogram 1 (januar) + Den fællesoffentlige
styregruppe for digital kommunikation (December).

Færre digitale gråzoner for medarbejdere

Tag stilling til organisering i kommunenSprog, kommunikation og brugervenlighed

Involvering af øvrige aktører Nye tilgange og krav til digitale løsninger og services 

Alternative veje

Nemt at være pårørende (samtykke og fuldmagt)

LØSNINGSTEMAER



”Tema om lokaldemokrati og 

teknologi fokuserer på at ruste og 

oplyse især kommunalpolitikerne 

om de digitale muligheder og 

udfordringer.”
Prioriterede temaer i delprogram 1. Borger, teknologi og lokaldemokratiet i 2021



INITIATIVER I 2021

INSPIRATIONSMATERIALE TIL 

KOMMUNALBESTYRELSER – LOKAL DRØFTELSE 

OM, HVORDAN SOCIALE MEDIER PÅVIRKER DEN 

DEMOKRATISKE SAMTALE.

UDVIKLET PÅ BAGGRUND AF ANALYSE OG 

AFSØGNINGSPROCES



AFSØGNINGSPROCES 2021 
– DATAGRUNDLAG 

23 interviews:

• 12 politikere

• 2 kommunale kommunikationschefer

• 3 digitale eksperter 

• 4 kommunale embedsfolk (SG)



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 
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Lokaldemokrati og sociale medier 
- ”Do’s and dont’s på sociale medier, 

når vi styrker lokaldemokratiet” 

Katrine Emme Thielke, 

digitalekspert

- ”Chikane, sexisme og shistorms på 

sociale medier – forebyggelse og 

håndtering” Benjamin Rud Elberth, 

digitalekspert

- ”Hvad gør den til tider hårde tone 

for tilliden til demokratiet og 

politikerne?” Ulrik Kjær, 

kommunalforsker
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HVOR LØFTER KL DAGSORDENEN I 
ØVRIGT?

Tilbud til politikere i forbindelse med opstart 
på ny valgperiode fx: 

Inspirationsmateriale: Politikerkodeks 
(inspirationsmateriale som lægger op til, at 
de man i de enkelte Kommunalbestyrelser 
drøfter samarbejdskultur)

Medieforståelse: 

• ”Skræddersyet forløb: Samtale, SoMe og 
shit-storms” (KL og Komponent)

• KL’s Medietræning og rådgivning (kl.dk)



2/ Digital transformation og styrket 
udbredelse af modne teknologier



2/ Digital transformation og styrket 
udbredelse af modne teknologier

› Det teknologiske landskab: Overblik og indsigt

› Teknologiradaren

› Teknologivurderinger 

› Digital transformation i kommunerne

› Dialogpakker

› Innovation og samarbejde med markedet om ny teknologi 

› Fælleskommunal indsats for Internet of Things

› Netværk, webinarer og arbejdsgrupper  

› Videncenter Meetup

› Netværk for Internet of Things 

› Netværk for kunstig intelligens. 
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2. Fælleskommunal indsats for Internet of Things



















2. Dialogpakker



Digitaliseringskonsulent

”Fagmedarbejder”



Formål: 

At klæde digitaliseringskonsulenten på til at være 
brobygger mellem digitalisering og faglighed

Give redskaber til at inspirere fagfolk til at 
udforske og tænke i digitale baner 





• Udfordringerne på fagområdet

• Hvordan ser digitalisering ud på fagområdet?

• Teknologiradar for fagområdet + ”Oversættelse”

1) Indsigt



2) Øvelser

Formål: at vække interesse, når teknologier bliver svaret på 

kendte faglige udfordringer 

Formål: at skabe begejstring for teknologiers muligheder og tænke 

ud over rammerne for den almindelige opgaveløsning

Formål: at få overblik over hvilke muligheder for hjælp der er i min 

kommune og hvordan jeg kommer videre med ideer til løsninger.

Formål: at bruge ny teknologi og digitalisering til at finde konkrete 

forbedringer. 

Formål: at diskuterer hvor gode vi er til at bruge og optage ny 

teknologi i vores arbejde og finde organisatoriske barrierer 

Start med udfordringerne

Forestil jer fremtiden 

Find forbedringer

Vurder jeres barrierer 

Hvor får jeg hjælp?



Gør formålet med 

workshoppen klart. 

Sæt konteksten 

Start med de faglige 

udfordringer fagområdet 

har. Hvilke faglige 

problemstillinger er vigtige 

lige nu? Lad det være 

udgangspunktet for at tale 

om digitalisering og 

teknologi

Giv gode eksempler

på, hvordan 

fagområdet i dag gør 

brug af digitale og 

teknologiske løsninger 

Sæt gang i 

inspirationen hos 

deltagerne gennem 

forskellige øvelser

Fortæl deltagerne om 

den videre proces. 

Lav aftaler om 

opfølgning på ideer og 

input. 



Videncenter.kl.dk

















3/ Sammenhængende velfærdsforløb 
og -indsatser 



STATUS PÅ PROJEKTER

3.1 – Foranalyse for et Virtuelt Jobunivers

3.2 – Analyse af en digital understøttelse af KUI

3.3 – Modningsprojekt af AI-baseret varsling af 

unges risiko for frafald

(Digital kommunikation på rusmiddelcentre)





Baggrund

› Nedlukningen satte ideer, kommuner og markedet i gang

Foranalyse for at blive klogere:

1. Erfaringsopsamling og markedsafdækning

2. Visionsoplæg med en konkretisering af et Virtuelt Jobunivers

3. Realisering af et Virtuelt Jobunivers

Formålet med foranalysen er at konkretisere Det Virtuelle Jobunivers

Ambitionen med et Virtuelt Jobunivers:

• Styrket fokus på job

• Bedre service (ledige og virksomheder)

• Bedre brug af ressourcer

Ambition og konkretisering



Kommunerne er i fuld gang og anvender både egne
løsninger og løsninger fra markedet

Mange danske kommuner har de seneste år gjort sig
erfaringer med digitale løsninger og inddraget digitale
værktøjer og processer i både arbejdsgange og tilbud til
de ledige.

Omlægningen af beskæftigelsesindsatsen fra det
fysiske til det virtuelle rum har tydeliggjort, at nye
muligheder som webinarer og virtuelle
informationsmøder samt aktiviteter fra eksterne
leverandører, kan være med til at frigive tid og
ressourcer hos medarbejderne i jobcentrene til at
fokusere på at styrke ledige i deres vej i beskæftigelse.

Perspektiver fra de danske kommuner

55

Undersøgelse af digitale løsninger i 
beskæftigelsesindsatsen

gennemført i september med svar fra 62 kommuner

- 80 pct. af kommunerne tilbyder borgerne 
digitale værktøjer

- En stor del af kommunerne anvender 
markedsløsninger for den borgervendte digitale 
beskæftigelsesindsats

- En væsentlig del af kommunerne bruger også 
egne løsninger for den borgervendte digitale 
beskæftigelsesindsats

- 65 pct. af kommunerne planlægger at 
udarbejde en strategi for brugen af 
borgervendte digitale løsninger på 
beskæftigelsesområdet?
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Det Virtuelle Jobunivers

Deloitte © 2021

Tænk, hvis den lediges jobrejse var bygget op
omkring én platform – Det Virtuelle Jobunivers –
hvor alt, hvad borgeren havde brug for i sin
jobsøgning, var samlet, og hvor der var konstant
push af ledige jobs, egen plan for jobsøgning,
hjælp til cv, ansøgning, netværk og jobinterview
mv., og hvor borgere, der havde brug for det,
kunne efterspørge sparring, hjælp og støtte
efter behov …

1. En ny indgang
… hvor borgerne på baggrund af data og egne ønsker bliver segmenteret, så dem, 
der kan og vil, selv får mulighed for selvbetjening, og dem, der har særligt brug for 
støtte, får det …

3. Markedspladsen
… hvor de mest innovative services fra private leverandører på markedet tilbydes 
til borgerne på en samlet markedsplads …

4. Fremtidens dialog
… hvor dialogen bliver styrket gennem digitale værktøjer, så borgerne kan få 
sparring på deres præmisser, når de selv efterspørger det …

5. Styrkede indsatser
… hvor jobsøgningen bliver styrket med kobling af fysiske og virtuelle 
løsninger, som giver hurtigere adgang til relevante jobs og sparring …

6. Understøttet jobfaglighed
… hvor medarbejdere får digital beslutningsstøtte ifm. sparring om ledige job, 
og hvor dem, der har behov for yderligere støtte, kan identificeres via data…

7. Viden og effekt
... og hvor løsninger og rammer bliver udviklet på baggrund af systematisk 
brugerfeedback og indsamling af data om brugen af services og effekterne heraf.

En samlet vision
for Det Virtuelle 
Jobunivers
Syv byggesten i etableringen 
af en digital værktøjskasse til 
borgernes fremtidige jobrejse

2. Skræddersyet indhold
… hvor jobs og indhold, der kan hjælpe borgeren i job, bliver skræddersyet på baggrund 
af den lediges karakteristika, præferencer og adfærd i Det Virtuelle Jobunivers …
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En række kritiske valg er afgørende for den fulde vision for Det Virtuelle Jobunivers
En række kritiske valg er afgørende for etableringen af den fulde vision for Det Virtuelle Jobunivers og vil have betydning for,
hvor hurtigt Det Virtuelle Jobunivers kan udrulles, og i hvilket omfang den fulde vision kan udrulles.

Forholdet mellem lokale, statslige og fælleskommunale løsninger
Hvad og hvor meget skal etableres henholdsvis lokalt, statsligt og fælleskommunalt?

Brug af data om borgernes historik og adfærd
I hvilken grad og hvordan kan borgernes data tages i brug?

Digitale kompetencer hos borgere, medarbejdere og ledere
Hvilke kompetencekrav er der til de involverede, og hvordan understøttes de?

Gentænkt lovgivning – med afsæt i digitale løsninger og tillid til borgerne
Hvilke krav stiller realiseringen af Det Virtuelle Jobunivers til lovgivningen?

Samspil mellem digitale og fysiske ydelser
Hvad skal baseres digitalt, hvad skal fortsat være fysisk, og hvordan skal forholdet mellem fysisk og 

digitalt adskille sig mellem borgertyper?

Rådighed – ret og pligt
Hvordan sikres tilstrækkelig rådighedsafprøvning, og hvilke rettigheder og pligter har borgerne?

V
er

si
o

n
 1

.0

En indledende prototype på Det Virtuelle Jobunivers, hvor fokus er 

på at udvikle den overordnede ramme for platformen og stille en 

samlet markedsplads med en bred vifte af indhold og løsninger til 

rådighed for de ledige, så den ledige har én digital indgang.

Den første version af det egentlige Virtuelle Jobunivers, som 

videreudvikler MVP’et med fokus på ny funktionalitet, der kan 

tilbyde skræddersyet indhold, som målrettes effektivt til den 

enkelte ledige på baggrund af de data, der allerede i dag er 

tilgængelige om den ledige.V
er

si
o

n
 2

.0

Det Virtuelle Jobunivers videreudvikles med fokus på at muliggøre

effektiv interaktion mellem borgere og jobkonsulenter samt en 

mere omfattende og automatisk indsamling af data om de ledige 

på tværs af kilder.

V
er

si
o

n
 3

.0

Det Virtuelle Jobunivers videreudvikles med fokus på, hvordan der 

kan sikres effektiv monitorering af de ledige på baggrund af data for 

dermed at understøtte, at Det Virtuelle Jobunivers kan bruges til  

løbende gensegmentering og rådighedsafprøvning.V
er

si
o

n
 4

.0

Den fulde udgave af Det Virtuelle Jobunivers, der integrerer 

intelligente processer og dataanvendelse i en samlet og fuldt 

datadrevet platform.

V
e

rs
io

n
 5

.0

M
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Pause til 11.10

Snup en frisk kop kaffe, og hør om de sidste tre

delprogrammer om lidt.



4/ Klima og ressourcer



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

UNDGÅ ENERGISPILD I 
KOMMUNALE BYGNINGER

DATABASERET 
ENERGILEDELSE

Isak Dyrløv Klindt

Projektleder Databaseret Energiledelse

IDKL@kl.dk



Hvorfor energieffektivitet?

Kilder:

Regeringens Klimapartnerskab for Bygge- og anlægssektoren

International Energy Agency: IEA

Den grønne dagsorden: Velfærd og vækst:

• Bedre indeklima → øget indlæring med op 

til 14%

• Tidlige tiltag for energieffektivitet kan

tredoble antal nye jobs på området frem 

mod 2030

• Danmark er førende, hvilket gør området til 

en overset eksportsucces

Energieffektivitet udgør mere end 40% af de 
nødvendige reduktioner i udledninger frem mod 
2040 for at opnå klimaneutralitet i 2050

Kilder:

Danmarks Tekniske Universitet: DTU

International Energy Agency: IEA

Energiforum Danmark

https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/KEF/bilag/393/2229190.pdf
https://www.iea.org/commentaries/how-energy-efficiency-will-power-net-zero-climate-goals
https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/6383686/prod21325495269795.toftum-2.pdf
https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2021/executive-summary
https://www.energiforumdanmark.dk/nyt/2018/energieffektivitet-er-en-overset-eksportsucces/


Hvilken rolle spiller data?



Hvilket potentiale er der?

Besparelsen svarer til:

• 10 % af det samlede energiforbrug

• 590 mio. kr./årligt fra 2030

• 1.2 Mt CO2 mellem 2022-2030

Kilde: EA Energianalyse

https://synergiorg.dk/media/1541/rapport-ea-energianalyse.pdf


Barrierer og indsatser

Barriere Indsats på projektet

98 forskellige løsninger Samling af kommunerne, erfaringsdeling på tværs 

og vidensbaserede forslag til videre indsatser 

baseret på KL’s undersøgelse fra 2021

Manglende datastandarder fra varme- og 

vandforsyninger

Samarbejde i kommunerne med inddragelse af 

relevante interessenter om at udarbejde 

standarder og få adgang til en fælles dataplatform

Manglende overblik over tilgængelige 

teknologier og deres anvendelighed

Levering af markedsoverblik, invitation til oplæg 

fra leverandører i netværket og 

erfaringsudveksling kommunerne imellem

Nye krav til energieffektivisering Information om lovgivningsprocessen og 

inspiration fra Bygningsstyrelsen, som har levet op 

til lignende krav

Opnåelse af varige ændringer Sikre politisk ophæng i forlængelse af DK2020-

planer, dokumentere besparelser og inspiration til 

bedre inddragelse af teknisk servicepersonale

https://isakkl.shinyapps.io/dashboardto/


Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

TAK FOR ORDET

Isak Dyrløv Klindt

Projektleder Databaseret Energiledelse

IDKL@kl.dk



5/ Bedre velfærd og styring med data



10 overordnede data-temaer:

Datadrevet forretningsunderstøttelse

1. Borgerens data

2. Effektiv deling- og anvendelse af data

3. Datastandardisering

4. Datakvalitet

5. Datakompetencer

6. Datasikkerhed og dataetik

7. ”Nye" datateknologier

8. Leverandørmarked

9. Fælles styring af arbejdet med data



Kapiteldias anvendes 

som skilleark i forhold til 

Skriv kapitelnummer i 0X / 

• Hvor mange folkeskoler, børnehaver, rådhuse, idrætshaller, 

kulturhuse mv. ejer kommunerne? 

• Hvor ligger de henne?  

• Hvor store er de?

• Hvad koster de? 

• Hvem bruger dem?

• Hvor meget bliver de brugt? 

• Hvornår bliver de brugt? 

• Hvor godt understøtter de det, de bliver brugt til?

• Hvad er kvaliteten af dem? 

• Hvor meget forbruger de af energi og CO2? 

… Hvordan sikres bæredygtig forvaltning af de kommunale 

ejendomme? 

Kommunale Ejendomme - en black box



Bedre ledelsesinformation til 

strategiske beslutninger 

Mere og bedre data og analyse af 

bygningsmassen

Mere og bedre viden- og 

erfaringsudveksling

H
v
o

rf
o

r
H

v
o

rd
a

n

Model for 

indeklima

Model for 

økonomi

Model for 

anvendelsesgrad

Model for 

udnyttelsesgrad

Model for 

vedligeholdelses-

tilstandsregistrering

Model for energi

Benchlearningsværktøj
Informationsmodel for 

kommunale ejendomme
Koncept for driftsorganisation

Fælleskommunalt netværk om 

ejendomme etableret

Mere og bedre 

information om 

bygningstilstand

Mere og bedre 

information om 

økonomi

Mere og bedre 

information om 

energiforbrug

Mere og bedre 

information om 

udnyttelsesgraden

Mere og bedre 

information om 

anvendelsesgraden

Flere kommunale 

fagnetværk



Karakter

1

2

3

4

5

Beskrivelse

Ny

Ikke behov for vedligehold

God

Behov for forebyggende vedligehold

Brugt

Kræver afhjælpende og forebyggende vedligehold

Nedslidt

Behov for udskiftning eller genopretning snarest muligt

Defekt

Akut behov for udskiftning

Model for vedligeholdelsestilstandsregistrering



EJENDOM

Bygning 1

Småbygninger/ud

huse

Vægtning ift. areal

Terræn

Vægtning 0 %

Udvendig

Vægtning 50%

Indvendig

Vægtning 20 %

Teknik

Vægtning 30%

Tag

Tagkomplettering

Facade

Facadekomplettering

Konstruktion

Overflader

Komplettering

Fast inventar

Vand & varme

Ventilation

El og mekaniske 

anlæg

Afløb & kloak

Terræn – fast

Terræn – grønt

Inventar

Udvendig

Vægtning 50%

Indvendig

Vægtning 20%

Teknik

Vægtning 30%

Taktisk niveau Strategisk niveau Operationelt niveau

Eks. tag opdelt i 

enkeltkomponenter

Eks. facade opdelt i 

enkeltkomponenter

Eks. Overflader opdelt i 

enkeltkomponenter

Eks. fast inventar  opdelt i 

typer

Eks. El og mekaniske 

anlæg opdelt i 

enkeltkomponenter

Eks. Vand og varme opdelt 

i enkeltkomponenter

Eks. Terræn fast opdelt i 

enkeltkomponenter

Eks. Legeplads og inventar 

opdelt i enkeltkomponenter

Operationelt niveau 

Tilstandsvurdering på ejendomsniveau Tilstandsvurdering på bygningsniveau

Bygning 2 m.fl.

Bygninger

Vægtning ift. 

areal

Småbygninger/ud

huse

Vurdering på 

”bygningsniveau”



6/ Digitale fundamenter



Indbygget databeskyttelse



Indbygget databeskyttelse

Hvorfor?

Lovgivning

Tillid

Efterspørgsel



Indbygget databeskyttelse

Hvordan?

Udfordringer

Løsninger

Nye initiativer

Hvorfor?

Lovgivning

Tillid

Efterspørgsel



Indbygget databeskyttelse

Hvad?

Praksisnære

Genbrugelige

Fælles fundamenter

Hvordan?

Udfordringer

Løsninger

Nye initiativer

Hvorfor?

Lovgivning

Tillid

Efterspørgsel



• 6.7 Kommunalt værn mod cyberkriminalitet 
Programleder Beth Tranberg, betr@kl.dk
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6.7 Kommunalt værn mod cyberkriminalitet

Projektet ’Kommunalt værn mod cyberkriminalitet’ 
har til formål at synliggøre behov og konsekvenser 
for kommunerne ved tilslutning til det 
fællesoffentlige analysecenter for cybersikkerhed i 
Sundhedsdatastyrelsens DCIS

I samarbejde med kommunerne skal der 
udarbejdes en fælleskommunal analyse om mulige 
løsningsmodeller for kommunernes deltagelse i det 
nationale værn mod cyberkriminalitet 

Projektet, bliver en del af KLs Sikkerhedsprogram, 
som udvides til at omfatte målrettet kommunikation 
og vidensdeling i kommunerne ift. cybersikkerhed



Tak for i dag
Materiale udsendes efterfølgende. Læs mere på vores side på www.kl.dk

KOMMUNERNES 
DIGITALISERINGSPROGRAM
2021-25

http://www.kl.dk/

