
Digitalisering i den kommunale 
sektor 

Ken Rindsig, KL 



Fire spørgsmål 

• Status for digitaliseringsstrategien i Danmark og i 
hvilken grad felles arkitektur har bidratt til 
gjennomføringen 

• Kommunesammenslåing og følger for digitaliseringen 

• Anskaffelser/innkjøp 

• Hvordan nye IT-løsninger i dansk offentlig sektor har 
blitt tatt i bruk etter hensikten. 

 



Agenda 

1. KL som organisation 
2. Status for digitalisering af den kommunale 

sektor – Hvad samarbejder vi om? 
3. Status for digitalisering af den kommunale 

sektor – Hvordan går det så? 
4. KOMBIT oplæg 
5. (evt. opsamling omkring arkitektur) 
6. (evt. opsamling omkring samarbejdsformer i den 

kommunale sektor og på tværs af den offentlige 
sektor vi) 

 
 

 



KL som organisation 

11-12-2015 

 



KL’s selvforståelse 

Mission (det beskrivende udsagn) 
• KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager 

kommunernes fælles interesser og er kommunernes samlede 
forhandlingsorganisation, videnscenter og forum for fælles initiativer og 
beslutninger 

 
Vision (det styrende udsagn) 
• KL opnår, med et helhedsperspektiv på opgaveløsningen, indflydelse og resultater 

på kommunernes vegne, til gavn for borgerne og samfundet. 
 
Organisationsværdier (”etikken”) 
• Vi søger proaktivt at sætte dagsordenen  
• Vi arbejder troværdigt mod resultater 
• Vi repræsenterer og samler kommunerne 

 
 
Historisk institutionel konfiguration, hvis legitimitet konstant skal fornys…. 



KL som virksomhed 

Er i virkeligheden tre… 

• Arbejdsgivervirksomhed 
– Enkelt og effektivt  

 

• Interessevaretagelse 
– raison d'etre 

 

• Konsulentvirksomhed 
– Finansiering af 

interessevaretagelse og 
lokal indsigt 
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Politisk opbygning 

Bestyrelse: 17 pladser  
-Kommunevalget 
-kompetenceorgan 

Formandskab: 5 pladser 
-Nedsat af bestyrelsen 
- rådgiver med kompetence 

Repræsentantskab: 164 
- Rådgivende for bestyrelsen 

Topmøde: Højeste myndighed 
-en gang årligt 
-Love og valg af bestyrelse 

KKR: borgmestre 
-regionalt samarbejde 
5 stk. 



Administrativ opbygning 



Status for digitalisering af den kommunale 
sektor – Hvad samarbejder vi om? 

11-12-2015 

 



Første vinkel: Kort om Strukturreform 
– fra en digital synsvinkel 

• Strukturreform: Et Olympisk rationale (større, stærkere, hurtigere, højere, 
længere…) 
 

• Fra 274 til 98 = Tre digitale temaer: 
– Dialog og forankring (meget) 
– Udvikling (not so much) 
– sikker drift og konsolidering (virkelig meget!!) 

 
• Støttet af centralt sekretariat i KL med fokus på rådgivning omkring systemer 

(sammenhænge), data, administration, jura …  (proceshåndbog til kommunerne) 
 

• Og støttet af en monopolist … KMD 
 

• Først bagefter: Forretningsudvikling (digitalisering) og frasalg af monopolist (og 
kon 



Anden vinkel: Det strukturelle pres  

• Strukturreformen - færre, større og stærkere 
forvaltningsenheder 

• Reformtider 

• Skattepolitikken  

• Den demografiske udvikling medfører en øget efterspørgsel 
efter offentlig service 

• Rekrutteringsvanskeligheder – 25 pct. af de offentligt ansatte 
går på pension over de næste 10 år 

• Stigende forventninger til det offentlige serviceniveau 

• Reallokering til borgernær service. 

 



Digitalisering er en del af svaret 

• digitalisering skal 
støtte 

– effektivisering ! 

– bedre styring ! 

– bedre service ! 

 

• it er en nødvendig del 
af arbejdet med bedre 
opgaveløsning ! 



Digitalisering på mange niveauer 



Titel og indholdsobjekt 

Uden baggrundsfarve 

Husk at vælge korrekt 

layout for hvert dias: 

Klik med højre musetast 

på dias i ruden til venstre i 

skærmbilledet og vælg 

‘Layout’ – Du kan f.eks. 

vælge ‘Titel og indholds-

objekt Logo blå’ for at 

anvende logo blå bag-

grund på dette dias. 

Eller klik på fanen ‘Start-

side’ og derefter i under-

kanten af ‘Nyt dias’ på 

fanen’ for at indsætte et 

nyt dias med et bestemt 

layout. 

Du kan slette streger på 

dias – Klik med højre 

musetast på dias i ruden til 

venstre i skærmbilledet og 

vælg ‘Nulstil dias’ for at få 

stregerne tilbage. 

• 2010: Den fælleskommunale 
digitaliseringsstrategi  

 
• 2011: Den  fællesoffentlige 

digitaliseringsstrategi 
 

• 2012: Aftale om Grunddata 
 

• 2013: National strategi for 
digitalisering af sundhedsvæsenet 
 

• Efterår 2013 Fællesoffentlig strategi 
om digital velfærd 

 
 

De fælles strategier (best of) 



Hvad arbejder vi sammen om? 



 

http://eapad.dk/1115/


Titel og indholdsobjekt 

Uden baggrundsfarve 

Husk at vælge korrekt 

layout for hvert dias: 

Klik med højre musetast 

på dias i ruden til venstre i 

skærmbilledet og vælg 

‘Layout’ – Du kan f.eks. 

vælge ‘Titel og indholds-

objekt Logo blå’ for at 

anvende logo blå bag-

grund på dette dias. 

Eller klik på fanen ‘Start-

side’ og derefter i under-

kanten af ‘Nyt dias’ på 

fanen’ for at indsætte et 

nyt dias med et bestemt 

layout. 

Du kan slette streger på 

dias – Klik med højre 

musetast på dias i ruden til 

venstre i skærmbilledet og 

vælg ‘Nulstil dias’ for at få 

stregerne tilbage. 

• FÆLLES LØSNINGER … Danmark er på 
størrelse med Hamborg 

• Skabelse af fælles digitalt fundament for det 
danske samfund og  Sikre udvikling af den 
offentlige sektormed digitalisering  

• Push (løsninger) + aftaler om tvang 

• Fra administration til velfærd 

• Effektivisering 

• Stordrift 

• Statslige detailstyring kontra decentral 
kommunal forankring 

 

• Aftales i økonomiaftaler m. fokus på 
effektivisering, fornyelse og økonomisk 
råderum 

 

Læst bagom 150 projekter… 



Principper for anskaffelser (indkøb) 

• Fællesoffentlig infrastruktur finansieres kollektivt  
– NemID, Borger.dk, Fuldmagts-modul, virk.dk, digital 

post 

 
• K98-løsninger finansieres gennem KOMBIT 

– Monopol-løsninger 
 

• Alt andet er den enkelte kommunes ansvar 
– Der bliver købt mange ”hyldevarer” på et marked 
– Men kommunerne går i stigende grad sammen i 

mindre klynger om anskaffelser 
 



Status for digitalisering af den kommunale 
sektor – Hvordan går det så? 

11-12-2015 

 



Det går godt! 
(sådan da…) 



Bølgeplan for obligatorisk digital selvbetjening 

11-12-2015 



Målsætninger  
 

Selvbetjening 

80% 
Informationshenvendelser 

50% 

11-12-2015 



11-12-2015 

Benchmarking 



Hvordan går det egentlig? 

 August 2014 2013 2014 2015 2016 2017 Bemærkninger 

Samlede økonomiske 

potentialer 

-281 -680 -1.056 -1.218 -2.071 Dette er det foreløbige estimat for 

økonomiske gevinster, og det opdateres 

løbende som følge af, at business cases 

modnes og beskrives.  

11-12-
2015 
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Politisk målsætning: 2 mia. kr. 



Arkitektur 

11-12-2015 

 



Titeldias Logo blå 

Husk at vælge korrekt 

layout for hvert dias: 

Klik med højre musetast 

på dias i ruden til venstre i 

skærmbilledet og vælg 

‘Layout’ – Du kan f.eks. 

vælge ‘Titeldias’ for at 

fjerne baggrundsfarve på 

dette dias. 

Eller klik på fanen ‘Start-

side’ og derefter i under-

kanten af ‘Nyt dias’ på 

fanen’ for at indsætte et 

nyt dias med et bestemt 

layout. 

Du kan slette streger på 

dias – Klik med højre 

musetast på dias i ruden til 

venstre i skærmbilledet og 

vælg ‘Nulstil dias’ for at få 

stregerne tilbage. 

11-12-2015 
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Strategisk rationale 

• Sammenhængende digitalisering – også på tværs af flere 
leverandører 
 

• Kommunerne som stærke indkøbere af it 
 

• Automatisering og effektivisering af processer 
 

• Sammenhængende og målrettet service 
 

• Grundlag for værdi med data – fx i forhold til evidens 
 

• Troværdig metode til at identificere potentialer for 
regelforenklinger 
 

 



Kun titel 

(uden baggrundsfarve) 

Brug dette layout, hvis du 

vil placere objekter frit på 

dias – bortset fra titel. 

Sådan indsætter du et nyt 

dias med dette layout: 

• Klik på fanen ‘Startside’  

• Klik i underkanten af 

‘Nyt dias’ og vælg lay-

outet ‘Kun titel’. 

Du kan slette streger på 

dias – Klik med højre 

musetast på dias i ruden til 

venstre i skærmbilledet og 

vælg ‘Nulstil dias’ for at få 

stregerne tilbage. 

11-12-2015 27 

Fodboldbanen 

Fælles spilleregler 
• Når spillerne træder ind på banen, 

kender de reglerne og er enige om 
at spille efter dem. 

• Er reglerne ”dumme” kan de 
ændres i fællesskab. 

• Følger man ikke reglerne, kan man 
ikke spille spillet 

• Reglerne accepteres af begge hold 
+ publikum og sikrer ”fair play”   

 

Fælles standarder 
• Boldens vægt, målenes størrelse, 

stregernes placering etc. følger 
bestemte standarder, som alle 
kender og accepterer 

 

Fælles sprog 
• Alle er enige om hvad vi kalder 

”tingene” og sikrer mod 
misforståelser  Fælles infrastruktur 

• Når spillerne ankommer til 
banen er græsset, målet, 
stregerne etc. til stede, leveret 
efter de vedtagne standarder  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Football_pitch_metric-da.svg


Arkitekturprincipper 

11.12.201
5 
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Strategi: A1 Der arbejdes mod en fælles 
Rammearkitektur. 

A2 Arkitekturen skal sikre mod leverandør-
”lock-in”. 

A3 It-sikkerhed tænkes ind i løsninger fra 
starten. 

Forretning: B1 Forretningsservices genbruges på tværs af 
it-løsninger. 

B2 Arbejdsgange er dokumenterede på tværs af 
forretnings-domæner. 

B3 Brugere inddrages aktivt i behovsafklaring 
og udviklingsforløb. 

B4 It-løsninger udfordrer og effektiviserer 
eksisterende arbejdsgange og regler. 

B5 Der anvendes altid et standardiseret 
begrebsapparat. 

B6 Der er defineret entydigt ejerskab af data og 
processer. 

B7 Enhver betydelig forretningshændelse 
meddeles omverden. 

B8 Fælles autoritative reference- og grunddata 
anvendes. 

B9 Adskil det foranderlige fra det uforanderlige. 

Teknik: C1 Data udstilles via åbne snitflader og kan 
genbruges. 

C2 Alle objekter er uafhængige af systemet, 
hvor de er skabt. 

C3 Data identificeres entydigt. 

C4 It-løsninger er skalerbare efter formål. 

C5 It-løsninger er robuste overfor egne og 
andre systemers nedbrud. 



Kommunernes fælles rammearkitektur 
er allerede ved at blive en succes 

 
• Unikt og nyskabende for én sektor – stor interesse fra 

regioner, ministerier og udlandet 
• Vinderne af monopolbruddets store udbud forstår og 

accepterer rammearkitekturens krav 
• De små og mellemstore leverandører efterspørger åbne 

standarder og gennemsigtige rammer, så de kan levere 
mindre løsninger, der passer ind i helheden 

• Konkrete forsøg med lokal anvendelse af 
rammearkitekturen og fælles standarder har givet øget 
råderum lokalt 

• Staten har inviteret os over for at fortælle cheferne om 
rammearkitekturen ☺ 
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Ekstraslides 

11-12-2015 

 



En styringsstruktur baseret på frivillighed, kultur og variation… og KOMBIT  
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Regeringen 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Danske regioner  
 

 
 
 
 

KL 
 

Danske Regioners 
bestyrelse 

KL’s bestyrelse 

Staten (xx ministerier) 

98 kommuner  5 regioner 

 
 
 
 

ØEM 

Koordinationsudvalget Økonomiudvalget 

 
 
 
 
 

SKM 

 
 
 
 

FM 

 
 
 
 
 
 

ØEM 

 
 
 
 
 

ISM 

 
 
 
 
 

…. 

 
 
 
 

STM 

Styregruppen for tværoffentligt samarbejde (STS) 
 

Sekretariat for STS og 
styregruppen for den 

fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi 

Samarbejde - Det store billede 



Samarbejde – det operationelle billede 


