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Forord
Vi befinder os i en digital tidsalder. Robotter, mobile devices,
talegenkendelse, cloudteknologier, streaming, big data, grunddata og rammearkitekturen vil radikalt ændre på de foretrukne måder at løse opgaver på, og på den typiske rollefordeling
mellem bruger, borger og myndighed. Det kender vi fra velfærdsteknologierne; selvmonitorering på sundhedsområdet;
intelligente undervisningssystemer; deling af viden på nettet;
med de lediges mulighed for selv at booke jobsamtaler; o.s.v.

Vi kan regne med at borgerne vil forvente, at den offentlige sektor er lige så
moderne og lige så god til at udnytte mulighederne i disse teknologier, som den
private sektor. At der skabes gevinster for
brugerne, men også for skatteborgerne.
At der kommer mere nytte ud af hver
skattekrone betalt.
Det kræver, at kommunalbestyrelserne
og kommunernes topledelser sætter en
klar og konsekvent retning for, hvordan
der skabes gevinster med digitalisering i
deres organisation. I denne rapport præsenterer vi syv trends i topledelsernes
arbejde med gevinstrealisering, udledt af
interviews med fem topledere og en survey udsendt i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum i januar 2015:

1. Effektivisering med digitalisering
opfattes i stigende grad som et vilkår
i kommunerne. Det flytter fokus fra
kampen om, og hvem der skal effektivisere, til hvordan der effektiviseres

5. De mest progressive kommuner har
fokus på de muligheder rammarkitekturen giver dem for at tage ”bestemmerretten” til deres digitale løsninger hjem.

2. Der er et vist fokus på gevinstrealisering og business cases er generelt
udbredte

6. Kommunerne etablerer i forskelligt
omfang samarbejder om digitalisering

3. Digitalisering handler imidlertid i
næsten lige så høj grad om kerneopgaverne, som om effektivisering

7. Der efterspørges nye kompetencer
inden for kontraktstyring, it-arkitektur, rammearkitektur, forandringsledelse, projekt- og programledelse.

4. Organiseringen ændrer sig. Linjeorganisationens ansvar for at realisere
gevinster bliver tydeligere. Der opstår
nye behov for ledelsesfokus, tværgående koordinering og it-arkitekturstyring
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Tid til gevinstrealisering
For ca. 4 år siden, begyndte flere kommuner, og KL, at arbejde
med begrebet digital modenhed, og der blev sat initiativer i
gang med fokus på digital ledelse. Det var nye begreber, der
markerede behovet for, at ledere i linjeorganisationen, og ikke
bare digitaliseringsenhederne, involverer sig i digitalisering.

Nu har fokus bevæget sig videre til gevinstrealisering. En ”naturlig” udvikling
i forlængelse af digital modenhed og ledelse. Et opslag i Google Trends viser, at
begrebet stort set ikke blev brugt frem
til 2013 – i kommuner, stat eller private
organisationer.
Og der hentes gevinster af digitale projekter. Som rapporten viser, indregner
kommunerne store økonomiske effektiviseringsgevinster i budgetterne i 2014
og 2015, og det vil fortsætte. Men der er
også masser af eksempler på kvalitetsog servicegevinster. KOL-patienter, der
monitorerer sig selv, sparer ikke bare
penge for samfundet, men bidrager til
at øge deres egenomsorg og livskvalitet.
De gode selvbetjeningsløsninger sparer
papiradministration og genindtastning,
men de præsenterer også kendte data for
borgerne, giver hurtigere sagsbehandling og muligheder for at ansøge døgnet
rundt.

Men alle kan blive bedre til gevinstrealisering. Der er f.eks. al for stor forskel på,
hvor meget forskellige offentlige organisationer har realiseret gevinster ved implementering af digital post. Selvom det for
sagsbehandleren er en uhyre simpel pro-

ces at vælge at sende et brev med digital
post i stedet for med fysisk post, og det for
mange er god sevice at få posten digitalt
og hurtigere end med papirpost, så er der
stadig mange organisationer, der kun lige
er gået i gang med at hente gevinsterne.

›› Figur 1. Hvad er vigtigst for at skabe gevinstrealisering?
Hvilke initiativer er igangsat i kommunen for at understøtte, at skolerne
åbner sig mod det omgivende samfund? (sæt gerne flere kryds)

Kilde: Survey til kommunaldirektørerne ifm KØF 2015, nov. 2014
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Det er ikke længere et spørgsmål om gevinstrealisering, men om hvordan. Det
handler denne rapport om. Hvad siger de
kommunale topledere så om, hvad der er
vigtigst for succesfuld gevinstrealisering?
Den vigtigste faktor, ifølge toplederne,
er forandringsarbejde i arbejdsgange og
organisering. Et godt eksempel på dette
er Lolland Kommunes modernisering
af fem it-systemer på økonomiområdet
(løn, økonomi, debitor, indkøb og vagtplan) i 2011. Oprindeligt var business
casen en besparelse på 3 mio. kroner på
systemudgifter ved direkte køb over SKI.
Men en granskning af arbejdsgange og
bedre styring gav yderligere 6 mio. kroner i besparelser.
Fokus i rapporten er på gevinstrealisering, særligt i forhold til monopolsystemerne og rammearkitekturen. Spørgsmålene har især gået på betydningen af
organisering, roller og ansvar. Vi har også
kigget på anvendelsen af business cases.

›› METODE – FEM DIREKTØRER OG EN SURVEY
Rapporten sammenfatter indtryk fra fem interview af direktører i de danske kommuner i
november-december 2014:
›› Niels Højbjerg, Stadsdirektør, Aarhus Kommune
›› Jesper Thyrring Møller, kommunaldirektør, Hedensted Kommune
›› Søren Ole Sørensen, vicekommunaldirektør, Sorø Kommune
›› Hans Erik Lund Rasmussen, direktør, Lolland Kommune
›› Per Aalbæk Nielsen, økonomidirektør, Høje-Taastrup Kommune
Derudover deltog digitaliseringschef Rasmus Ry Nielsen, fra Aarhus i interviewet med Niels
Højbjerg og digitaliserings- og borgerchef Bodil Thomsen i interviewet med Søren Ole Sørensen og HR-sektorchef Randi Faldt, Lolland Kommune i interviewet med Hans Erik Lund
Rasmussen.
Der er også gennemført en survey om digitalisering og gevinstrealisering i november 2014
blandt alle kommunal-/økonomidirektører, i forbindelse med den effektiviseringsundersøgelse, der blev lavet op til Kommunaløkonomisk Forum 2015.
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Trends og
anbefalinger
Survey foretaget af KL i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015
og interviewene med toplederne, har vist en række trends i kommunernes arbejde med digitalisering, og kastet lys på nogle af de initiativer, som topledelserne har arbejdet med. Dem har vi samlet nedenfor. Der er tale om 7 trends
og omkring 16 anbefalinger til arbejdet med at høste gevinster, som direktioner og ledelser anbefales at arbejde med.

Det er væsentligt at fremhæve, at enhver
organisation modner sin evne til at arbejde med digitalisering for hvert nyt initiativ. Med modenhed menes her graden
af sammenhæng mellem beslutningsprocesser, roller, kompetencer og bevidsthed
om digitalisering og hvad det kan bruges
til i udviklingen af den kommunale forretning.
Trend – digitalisering og effektivisering
er nu et vilkår, ikke et spørgsmål
Både survey og interview viser, at effektivisering med digitalisering mange steder
opleves som et vilkår i hele organisationen. Ikke noget der skal drøftes fra sag
til sag, men en betingelse for den måde
lederne skal agere på og drive deres organisation. Det har den store fordel, at en
større del af opmærksomheden på digitalisering og effektivisering kommer til
at handle om, hvordan man gevinstrealiserer, ikke om man skal gevinstrealisere.
Se mere i afsnit 3 og 8
Anbefalinger til topledelsen:
•• Hav tydelig og konsekvent fokus på
effektivisering i topledelsen. Indregn
gevinster i budgettet forud, eller
afsæt en ramme for effektivisering,
som fyldes op med konkrete digitaliseringsprojekter

•• Arbejd med Ledelsesfællesskaber1, så
det bliver en opgave for alle at bidrage til det fælles økonomiske råderum,
i stedet for en kamp om at undgå effektivisering i de enkelte sektorer
Trend – der er fokus på gevinstrealisering, og business cases
er almindelig udbredt
Surveyen viser, at der hentes effektiviseringsgevinster, og at stort set alle kommuner arbejder med business cases. I
interviewene er der forskellige måder at
anvende business cases på, hvor de kommuner med stor modenhed anvender
dem dynamisk i gevinstrealiseringsfasen,
og bruger færre kræfter på at fastlægge
alle detaljer i den indledende potentialevurdering. Se mere i afsnit 4.
Anbefalinger til topledelsen:
•• Spørg altid ind til nytten af digitaliseringsprojekterne for kommune,
borgere og virksomheder, og forudsætningerne for at denne nytte rent
faktisk bliver realiseret.

1

•• Hav fokus på gevinster og bed om
og følg med i gevinstoverblikket, det
budgetterede og realiserede. Drop de
lange projektlister til direktionen
•• Saml sammenhængende initiativer i
programmer, hvis de bidrager til den
samme gevinst, og delegér styringen
af de enkelte projekter til en programejer
Trend – Der er næsten lige så stor fokus
på udvikling af kerneopgaverne med
digitalisering, som på effektivisering
Surveyen viser, at toplederne vurderer,
at digitalisering er lige så vigtig for udvikling af måden kommunerne løser
kerneopgaverne på, som for effektivisering. I interviewene er der således stor
opmærksomhed på digitaliseringens
betydning for skoleområdet, sundhed og
beskæftigelse. Se mere i afsnit 3 og 8.
Anbefalinger til topledelsen:
•• Tag udgangspunkt i kerneopgaver/
forretningens behov. Start jeres di-

Se mere om ledelsesfællesskaber her: www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Starkere-fagligeledelsesfallesskaber-pa-tvars-af-institutionerne-id172007/
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gitaliseringsstrategier og –projekter
med at bede linjeledelsen definere
kerneopgaven og strategien for udviklingen af denne. Lad så digitaliseringsenheden hjælpe med at se
på, hvordan nuværende it og mulige
digitaliseringsprojekter kan styrke
kerneopgaven
•• Sørg samtidig for, at organisationen
har en systematisk opmærksomhed
på nye teknologiers muligheder for
at forny måden vi løser af kerneopgaverne på.
Trend – Organiseringen ændrer sig.
Linjeorganisationens gevinstansvar
er tydeligere. Der opstår nye behov
for tværgående koordinering og
konsolidering af it-arkitektur
Kommunerne tydeliggør linjeorganisationens gevinstansvar gennem lederuddannelser og ved at placere business
cases decentralt. Der er stor efterspørgsel
på efteruddannelse i it-arkitekturstyring,

og kommunerne har større efterspørgsel
på arkitekturkompetencer. Men det er
også vanskeligt, nyt og kræver forståelse
i organisationen for behovet for tværgående styring. Se mere i afsnit 8.
Anbefalinger til topledelsen:
•• Sørg for, at digitaliseringsenhederne
indbyder linjecheferne til en snak
om, hvordan de understøtter de strategiske mål – som i forrige trend
•• Tydeliggør gevinstansvaret i linjeorganisationen. Hvem skal stå på mål
for business casen og for at gevinsterne realiseres?
•• Giv digitaliseringsenheden mandat
til at arbejde ud fra nogle klare mål
om sammenhæng og standarder. Sørg
for, at mandatet er kommunikeret og
begrundet til resten af organisationen, så it-arkitekturen kan styres på
tværs
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Trend – De mest progressive kommuner har fokus på de muligheder
rammearkitekturen giver dem for
at hjemtage bestemmerretten til
kommunenes digitale udvikling
Surveyen viser, at kommunerne er godt i
gang med monopolbruddet og er parate
til at hjemtage gevinsterne. Mindre og
mellemstore kommuner er også med. I
interviewene har de mere progressive
kommuner fokus på rammearkitekturen,
og den mulighed den giver for at kommunerne kan tage bestemmerretten til
deres digitale løsninger. De ser det som
en vej ud af en monopolstyret digitalisering, til en kommunestyret digitalisering.
Se mere i afsnit 5-7.
Anbefalinger til topledelsen:
•• Bed digitaliseringsenheden om at få
et komplet overblik over eksisterende it-systemer og kontrakter. Sanér i
systemerne og kontrakterne og spar
de første penge
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•• Sæt ressourcer af til monopolbrud og
nyttiggørelse af rammearkitekturen
•• Etabler evt. samarbejde med andre
kommuner om fælles programledelse

Trend – Kommunerne etablerer
samarbejde om digitalisering
Hele 85 pct. af kommunerne sonderer
muligheder for, planlægger eller er i
gang med samarbejder med andre kommuner om digitalisering. I interviewene
har Sorø-Ringsted etableret en fælles
digitaliseringsorganisation. Der skyder
såvel ”virtuelle” samarbejder op, fx OS2
samarbejdet, som fysiske organisatoriske
samarbejder op. Se mere i afsnit 8
Anbefalinger til topledelsen:
•• Overvej om samarbejde vil styrke
jeres digitaliseringsorganisation, og
beslut jer i givet fald for, om samarbejdet skal handle om effektivisering
af drift, support eller strategisk digitalisering – f.eks. om rammearkitekturen
Nye kompetencer efterspørges
– til at understøtte forandring, arbejdsgangsændringer, kanalstrategier m.v.
I interviewene arbejder alle kommuner
med at tilpasse deres kompetencer til opgaverne. Der uddannes ledere og interne
konsulenter i it-arkitektur, projekt- og
programledelse m.v. Se mere i afsnit 8.
Anbefalinger til topledelsen:
•• Indgå evt. i samarbejder, som nævnt
i forrige trend, for at skaffe og dele
kompetencer
•• Spørg ind til digitaliseringsenhedens
kompetenceprofil i forhold til tre
opgaver:
1. Optimering af it-drift og support,
2. styring af it-arkitekturen på tværs
og implementering af rammearkitekturen og
3. effektivisering og understøttelse
af kerneopgaverne med digitalisering

03 / Effektivisering og udvikling af kerneopgaven
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03 /
Effektivisering og
udvikling af
kerneopgaven
Der er en interessant udvikling i alle interviews – Effektivisering med digitalisering er ikke længere et spørgsmål
til forhandling, det er et vilkår.

Effektivisering med
digitalisering – et vilkår
De stramme økonomiske tider, budgetter og de fælleskommunale og –offentlige digitaliseringsstrategier, har hjulpet
til at gøre en mulighed til et vilkår, et
”kan” til et ”skal”. Resultatet er en række
kommuner, hvor det ikke længere skal
diskuteres om digitalisering kan give
effektiviserings¬gevinster.

I figur 2 herunder viser vi, at gevinstrealisering (den røde pil) er en fase efter køb
og implementering, og at tendensen er,
at organisationen, i takt med at effektivisering med digitalisering bliver et vilkår,
kan flytte kræfter fra den indledende
business case – potentialet – til gevinstrealiseringsfasen, hvor business casen

bliver mere konkret og et aktivt styringsinstrument. I mindre modne organisationer vil det meste arbejde med business
casen oftest ligge i forbindelse med, og
før, digitaliseringsprojektet igangsættes,
og der vil blive brugt mange timer og
kræfter på at fastlægge detaljerede forudsætninger, som alligevel ikke vil holde.

I Hedensted og Aarhus Kommune udmønter det sig bl.a. ved et langt mindre
omfattende og detaljerigt arbejde med
business cases indledningsvist. Begge
kommuner har været igennem en fase
med mange og detaljerede business
cases, men går nu hurtigere til bidet;
træffer en konklusion om potentialet og
bruger så energien på faktisk at skabe
gevinsterne. ”Vi tager vores andel af den
business case, der er lagt frem nationalt”,
som Jesper Thyrring Møller, Hedensted
Kommune, udtrykker det.

›› Figur 2. Den dynamiske business case og gevinstrealisering
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›› Figur 3. Inden for hvilke områder har kommunen realiseret eller
budgetteret med effektiviseringsgevinster?

munens eget arbejde med at sikre forandring og fokus på gevinsterne.
Nu handler digitalisering
også om kerneopgaven
Kerneopgaverne på de store velfærdsområder – sundhed, velfærd, elevernes læring, bymiljø, fremkommelighed, miljø
m.v. – er i fokus for kommunernes arbejde med nye digitaliseringstiltag.

““

Kerneopgaven er den
opgave, som organisationen
er sat i verden for at løse.
En ydelse er noget, der leveres.”
Kilde: Survey til kommunaldirektørerne ifm KØF 2015, nov. 2014
Morten Christense og Anders Seneca
“Kend din kerneopgave – Innovation
til hverdag”, Gyldendal

Her ligger effektiviseringsgevinsterne
Kommunaldirektørerne blev i surveyen
også spurgt, hvor der hentes effektiviseringsgevinster i 2014 og 2015. Digital
post topper, sammen med it-systemer
(billigere drift og indkøb) og digitale selvbetjeningsløsninger. Mest markant er udviklingen på it-drift, hvor der ventes en
betydelig større effektivisering i 2015.

Som det ses er der et meget stort fald i
papirposten og et stor fald i de samlede
postmængder. Det kan bl.a. forklares ved
øget anvendelse af selvbetjeningsløsninger og overflytning af kommunale opgaver til UdbetalingDanmark. Men den
afgørende faktor er, og har været, kom-

Digital post er der, hvor flest kommuner
forventer at hente effektiviseringer i
2015. Og der er gode muligheder for at
effektivisere med Digital Post. Favrskov
kommune har gennemført en meget fokuseret implementering af digital post i
den samlede organisation og kan derfor
anvendes til at illustrere potentialet i
digital post. Nedenfor ses udviklingen i
andelen af post sendt med digital post og
med papirpost (helt korrekt – post sendt
via outputmanager, som kan ende i fjernprint) i Favrskov Kommune i perioden
april 2010 til maj 2013.

›› Figur 4. Favrskov digital post afsendt

Kerneopgaverne ændres ikke, men den
måde de løses på ændres. Visse kerneydelser – altså centrale leverancer fra den
kommunale organisation – vil ophøre
og andre opstå. Rollefordelingen mellem
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borger og den kommunale medarbejder
vil ændres. Elevernes læring i folkeskolen involverer allerede nu talrige digitale
læringssystemer, men flere direktører
forventer, at det kun er det første spadestik. Lærerrollen og undervisningssituationen vil blive påvirket med interaktive
læremidler. I interviewene fremhæver
direktørerne bl.a.:
•• Sundhedsopgaver: Velfærdsteknologi
og selvmonitorering vil understøtte
at borgere i højere grad kan tage ansvar for egenomsorg, når helbredstilstanden bliver umiddelbar målbar
for borgeren.
•• By- og miljø: Chips og digitale overvågningssystemer vil give helt nye
muligheder for at regulere trafik,
miljø og energiforbrug.
•• Selvbetjening: Vil i de bedre tilfælde
kunne udlægge opgaver til borgerne,
give dem bedre indsigt i sagsforløb
via track and trace og samle services i
helheder, der svarer til livssituationer.
Alt i alt er der tale om en bevægelse, hvor
teknologien i tiltagende grad bliver en
”driver”, der ændrer kerneydelserne,
fremfor at kerneydelserne blot lægger
teknologien oven på sig. Eller at det alene
er de administrative og ledelsesmæssige
støtteprocesser, der påvirkes.
Derfor er det en opgave for direktionerne, at indrette deres organisation på
en sådan måde at alle led er parate til at
udfordre deres måde at løse kerneopgaverne på, og at der er opmærksomhed på
nye teknologiers mulighed for at forny
kerneydelserne. Det skal ikke være tilfældigt eller bero på ildsjæle.
Surveyen blandt kommunaldirektørerne
bekræfter, at de er fokuseret på kerneopgaverne. 42 pct. er meget enige og 45 pct.

enige i, at digitalisering er en væsentlig
faktor for udvikling af kerneopgaver og
service. Digitialisering er nu en erkendt

›› Figur 5. Digitaliseringens rolle

afgørende faktor for udviking af kerneopgaven og ikke ”bare” et middel til effektivisering.
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Anvendelse af
business cases
Business cases er væsentlige, når der skal investeres store penge i teknologi.
Det er vigtigt at vide om investeringerne betaler sig. Men i to af de interviewede kommuner – Hedensted og Aarhus – ses, en bevægelse væk fra at starte
projekter med mange og detaljerede business cases, til en mere organisk eller
dynamisk anvendelse af business cases.

I forbindelse med gennemførelse af projekter, der er en del af fælleskommunale
aktiviteter vurderer den digitale koordineringsgruppe i Hedensted Kommune,
hvor kommunaldirektøren er formand,
de fælleskommunale business cases og
Hedensted tager udgangspunkt i sin
andel af de forventede gevinster. Der
sker dog altid en vurdering af om forudsætninger modsvarer Hedensteds situation, men det sker ikke i alle detaljer.
For det første fordi den præcision, man
i kommunen forsøger at fastlægge detaljerne med indledningsvist, er en illusion.
Det er f.eks. ikke muligt, med sikkerhed
at beregne, hvor mange borgere der vil
bruge en bestemt digital løsning. For det
andet fordi det reducerer beslutningshastigheden og flytter opmærksomhed
fra det der er vigtigst, at man rent faktisk
skaber og henter gevinster. Derfor lægger
Hedensted og andre kommuner nu flere
ressourcer i faktisk at skabe gevinster.

centrale business cases. I stedet er det, det
fagområde, der skal hente gevinsten, der
arbejder med business casen. Det er en
hensigtsmæssig ansvarsdeling mellem direktion og fagchefer. Det er de sidste der
typisk er ansvarlige og ejere af det arbejde, der skal gøres for at hente gevinster,
og så er det også dem, der skal arbejde
med business casen. Og at de skal arbejde
med den betyder, at de bruger den aktivt
gennem hele gevinstrealiseringsfasen.

Tendensen er tydeligst i Aarhus, hvor
man har droslet betydeligt ned for de

2

For eksempel lægger de business case
modeller, som KL’s Center for Velfærdsteknologi har lagt ud på www.kl.dk2 op
til, at den gevinstansvarlige chef er tydelig på forudsætningerne. Det er business
cases, der er udarbejdet på baggrund af
gevinsttræer, der kobler strategi, med gevinster og de konkrete funktionaliteter,
som en teknologi tilbyder. Opfølgnin-

gen på business casen kan f.eks. angå,
hvor mange borgere man forventer kan
anvende en spiserobot, og hvor mange
minutter man forventer, der dagligt kan
spares. To centrale måltal, som det er muligt at følge med i i gevinstrealiseringsfasen. Hvis så udviklingen ikke går den vej,
man havde forventet kan chefen sætte
initiativer i gang.
I Lolland Kommune arbejder man med
en åben dialog om business casen, hvor
der mellem projektets styregruppe og
projektledelsen kan arbejdes med fleksible mål. Der er en accept af, at Business
Casen kan ændre sig, og at den første
business case alene skal danne grundlag
for en beslutning om igangsætning af et
projekt, mens man i takt med modning
af projektet bliver klogere på det egentlige potentiale.

www.kl.dk/Aktuelle-temaer/Centerforvelfaerdsteknologi/Varktojer-og-vejledninger-tilimplementering-af-velfardsteknologi/
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›› Figur 6. Business casens liv – fra potentiale til dynamisk business case
til budget

Figur 6 viser den tendens de tre kommuners udvikling er udtryk for. Fra en
overordnet business case, som kaldes
potentialet. For de fællesoffentlige og –
kommunale digitaliseringsprojekter vil
den ofte være besluttet centralt og/eller
fælles i kommunen – i en digitaliseringsstyregruppe eller lignende. Dernæst den
egentlige business case, der ejes af den
direktør, eller chef, som har ansvaret for
at hente gevinsten. Og så den faktiske
indvirkning på det kommunale budget.
I den bedste af alle verdener blev beslutningen om indvirkning på det kommunale budget ikke truffet før vi havde
en detaljeret business case, der belyser
alle forudsætninger. Men i lyset af de
stramme og accepterede rammevilkår, er
det ofte muligt at gå en mere effektiv vej,
hvor man går fra potentiale til budget, og
så dynamisk arbejder med business case
og gevinstrealisering parallelt på et mere
decentralt niveau. Simpelthen fordi der
ikke er noget alternativ.
Det forudsætter dog, at potentialet ikke
gribes ud af den blå luft. At der rent faktisk sker en vurdering ud fra de vigtigste forudsætninger. Hvor langt er man
f.eks. allerede med digital post, selvbetjening, lærermidler på skoleområdet,
talegenkendelse? Dernæst at der sker en
løbende opfølgning på, om man rammer
rigtigt med potentialevurderingerne. I
Aarhus Kommune indhenter digitaliseringsenheden årligt feedback fra fagområderne på potentialevurderingerne. I
Hedensted Kommune gennemfører digitaliseringsenheden løbende tilfredshedsmålinger blandt linjecheferne på deres
samlede performance.
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Business cases
– stor spredning i anvendelse
I surveyen ser vi, at der er stor spredning
i kommunernes anvendelse af business
case. 40 pct. nævner dog, at de ”næsten
altid” anvender business case. 16 pct.
er på altid, 22 pct. på ofte og 21 pct. på
nogle gange. Kun 1 pct. siger aldrig.
Tallene viser, at business cases nu er
fuldt udbredt (bortset fra den ene pct.)
i de danske kommuner. Det er de facto
måden at se på, om en investering kan
forventes, at betale sig hjem.
Business case på
programmer og/eller projekter
Flere kommuner er begyndt at arbejde
med programmer som et overbegreb til
projekter. Eksempelvis har Sorø Kommune ansat en programleder for monopolbruddet, sammen med Ringsted
Kommune.
Programtankegangen har flere fordele:
•• Fra et styrings- og direktionsniveau
reduceres myriaden af projekter og
opgaver til et begrænset antal strategiske programmer, der er defineret
ved de gevinster de skaber, ikke ved
deres leverancer.

›› Figur 7. Anvendelse af business cases

Kilde: Survey til kommunaldirektørerne ifm KØF 2015, nov. 2014

•• Der skal laves færre og mere samlende business cases. Projekterne
og opgaverne inde i programmerne
leverer ikke i sig selv en gevinst, men
leverer et element i den samlede gevinst. En forudsætning eller en byggeblok heri.

Et program er en samling af
indbyrdes afhængige projekter og opgaver, som tilsammen
skaber en gevinst.
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›› Figur 8. Programmer med gevinster

Figur 8 illustrerer hvordan mange projekter kan reduceres til færre programmer,
ved at tage udgangspunkt i de gevinster
programmet skaber.
Dette kan konkretiseres med monopolbruddet. I forbindelse med implementering af monopolbruddet står kommunerne overfor en række projekter. I
første omgang defineret ved hvert monopolbrudssystem. Men flere af systemerne
hænger sammen, og flere af projekterne
hænger sammen, i forhold til de samlede
gevinster.
Den kommende sygedagpengeløsning
(KSD), kontantydelsesløsning (KY) og
Sags- og partoverblik (SAPA) forudsætter
støttesystemerne og serviceplatformen.
Støttesystemerne og serviceplatformen
er fysiske og projektmæssige forudsæt-

ninger for KSD, KY og SAPA. Det er derfor oplagt at tænke det som program.
I stedet for at lave en særskilt business
case for støttesystemerne eller serviceplatformen, samtænkes de med den større business case for KY, KSD og SAPA. Det
kræver stort fokus på programledelse og
det er også derfor man er gået den vej i
en række kommuner. Blandt de interviewede direktører er det løsningen i SorøRingsted, Hedensted og Aarhus.
Husk investeringerne
– man skal så, før man kan høste
Digitalisering og it kræver som regel investeringer – ikke kun til indkøb, men i
lige så høj grad til den implementeringsindsats, der følger med. I en del kommuner har man etableret centrale investeringspuljer, som fundamentet for fremtidige digitaliseringsgevinster.

I Høje-Taastrup Kommune har man etableret en investeringspulje, der skal dække
strategisk vigtige investeringer, der først
giver afkast efter 5-10 år.
En typisk model er, at større it-investeringer kan finansieres af puljen og tilbagebetales efterhånden, som investeringen
giver afkast. Hedensted Kommune har
f.eks. en sådan model, hvor pengene oprindeligt er fyldt i puljen fra de samlede
forventede besparelser på bølgeplanerne
for selvbetjening. Puljen i Hedensted
bruges også til at frikøbe sagsbehandlere
til digitaliseringsprojekter.
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Monopolbruddet:
Vi er klar! (næsten)
Gevinsterne ved monopolbruddet skal realiseres i form af
lavere udgifter til it-licenser og effektiviseringer af arbejdsgangene. Begge dele forudsætter, at kommunerne er forberedt.

Forberedelserne stiller krav til udvikling
af kommunens eksisterende it-infrastruktur, som skal være på plads inden
udrulningen af de nye systemer. Der er
også opgaver, som kan falde helt bort,
fordi opgaverne automatiseres, og der
kan komme nye opgaver til, som kan forudsætte ansvarsplacering og kompetenceudvikling.
De nye systemer vil være en anledning
til at gennemgå og optimere instrukser
og arbejdsgange. Kommunen skal tage
stilling til, hvor hurtigt systemerne og de
nye arbejdsgange skal rulles ud, hvordan
gevinsterne skal realiseres, hvem der skal
råde over gevinsterne og hvordan der
skal følges op, så det sikres, at gevinterne
realiseres.
Direktionens strategi for hjemtagning
af gevinster ved monopolbruddet
Spørgsmålet er, hvordan kommunerne
forbereder sig bedst på at høste gevinsterne ved monopolbruddet? Kommunerne er i surveyen blevet spurgt om, de
har en klar strategi/plan, der sikrer, at

kommunen kan hjemtage gevinsterne
fra de forskellige it-systemer under monopolbruddet, når de bliver udrullet i
kommunerne.
Lidt over en tredjedel af kommunerne
(35 pct.) har angivet, at de har udarbejdet
en strategi/plan for gevinstrealisering i
forbindelse med monopolbruddet, men
kun 11 pct. af kommunerne er gået i gang

med at realisere den, jf. Figur 9. Lidt over
halvdelen af kommunerne (53 pct.) er
i gang med at udvikle en strategi/plan,
mens 11 pct. af kommunerne endnu
ikke er gået i gang. Systemerne forventes
allerede at blive taget i brug i de første
kommuner i 2016. Det ser ud til, at langt
hovedparten af kommunerne er i gang
med at forberede sig til implementeringsarbejdet.

›› Figur 9. Har kommunen en strategi/plan for at hjemtage gevinsterne fra
monopolbruddet?

Kilde: Survey til kommunaldirektørerne ifm KØF 2015, nov. 2014
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Direktionerne spiller en afgørende rolle
Der foregår en masse arbejde på projekt-,
programleder og digitaliseringschefniveau med monopolbruddet, og man
kunne spørge hvilken rolle direktionerne spiller. Ud fra interviewene er der fire
helt afgørende roller:
•• Der skal sættes en retning og en erkendelse af, at der skal hentes gevinster ved monopolbruddet. Ingen i organisationen må være i tvivl. Men direktionen skal samtidig være lydhør
overfor de investeringer det kræver,
at hente gevinsterne hjem. Investeringer i at gøre sig klar.
•• Placer gevinstansvaret og organiser
jer. Sørg for, at det er klart hvem der
er gevinstansvarlig – det vil sige den
direktør eller chef, som står på mål
for at gevinsterne hentes hjem. Det er
måske den samme direktør/chef, der
er program-/projektejer, men det kan
også være en digitaliseringschef. De
to skal være i tæt og løbende dialog.
Lad den gevinstansvarlige tage sig af
organiseringen.

›› Figur 10. Direktionernes rolle

•• Sæt ressourcer af. Det følger af det
forrige punkt. De interviewede kommuner har ansat programledere, til
at sikre de nødvendige ressourcer
til at sikre fremdrift. I Hedensted
Kommune har man en digitaliseringspulje, der har fået sine midler
fra effektiviseringer fra bølgeplanen.
Den anvendes til at frikøbe faglige
sagsbehandlere fra fagområderne til
de nødvendige forberedelser.
•• Følg op. Ikke på projekternes fremdrift, men på hvordan gevinsten realiseres. Hvis de er i fare, hvad er der
så er af korrigerende handlinger?
Der er naturligvis mange styringsformer
og ledelsesstile, og ovenstående punkter
kan udføres på forskellige måder.

Kilde: Survey til kommunaldirektørerne ifm KØF 2015, nov. 2014
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Rammearkitekturen
– tag bestemmerretten hjem
I de interviewede kommuner er der forskellige tilgange til monopolbruddet.
Nogle betragter det som en kompliceret, men ellers normal digitaliseringsøvelse, hvor der kan hentes besparelser på software og effektiviseringer på arbejdsgange. Det er kommuner, der ved at rammearkitekturtankegangen er vigtig og
relevant, men lige nu og her, har det primære fokus på monopolbruddet.

Andre øger ambitionsniveauet allerede
nu og betragter det som et paradigmeskifte i den måde vi køber, driver og udvikler vores digitalisering i kommunerne
på. Som etablering af en rammearkitektur, der har meget videre perspektiver
end monopolbruddet.

›› Figur 11. Monopolbrud og rammearkitektur

I figur 11 er de to perspektiver vist.
Fokus på rammearkitekturen
Sorø har indgået et samarbejde med
Ringsted og ansat en fælles programleder
for monopolbruddet og arbejdet med
rammearkitekturen. Tilgangen er, at selve
monopolbruddet kun omfatter en lille
del af den kommunale opgaveportefølje
og derfor nok fortjener en del opmærk-

somhed, men ikke må overskygges af de
muligheder rammearkitekturen tilbyder.
Udover den fælles programleder har man
sammenlagt digitaliseringsenhederne og
indkøbsfunktionerne i de to kommuner,

for at udnytte gensidige kompetencer og
styrkeområder i indkøb, kontraktstyring,
projektledelse og gevinstrealisering. Sammenlægningen har således ikke primær
fokus på it-driften, men den strategiske
digitalisering og gevinstrealisering.
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Hvad er det så for en gevinst de leder
efter? Det er grundlæggende bestemmerretten eller retten til at tilpasse og organisere sine digitale løsninger så de spiller
sammen, og understøtter kerneopgaverne mest mulig.
Rammearkitekturen indebærer i sin implementering, at it-systemer skal bygges
langt mere modulært, med alle de grundlæggende tværgående funktioner åbent
og efter standarder. Et fagsystem løser
ikke bare, som nogle måtte tro, de fagnære opgaver. Men vil ofte:
•• Arbejde med sager
•• Indhente data og sende dem ud i pakker, dvs som dokumenter
•• Fastlægge hvem der må bruge dem,
dvs rettigheder
•• Måske ligefrem definere hvem der er
i organisationen, med hvilke roller
•• Bruge og producere grunddata
•• Anvende klassifikationssystemer til
at klassificere sager, konti, funktionsevne, skoleelevers parathed, vejenes
tilstand m.v.
I dag indeholder mange af de 500 eller
flere it-systemer i en gennemsnitskommune, en eller flere af disse grundlæggende funktionaliteter. Når de ikke er
åbne, og ikke anvender standarder, fører
det til mange problemer:
•• Integration mellem løsningerne kan
slet ikke lade sig gøre, fordi en leverandør ikke vil tillade det. Typisk for
de store monopolløsninger. Eller den
bliver meget dyr – 250.000 kr. for en
snitflade er ikke ukendt. Eller medarbejderne bruger timer og dage på at
genindtaste data.
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•• Man køber de samme funktionaliteter mange gange. Odense Kommune
har opgjort, at en ny medarbejder
skulle oprettes 11 steder i it-systemerne, da kommunen gik i gang med organisationsløsningen APOS.
•• Man køber de samme data mange
gange. I Aarhus Kommune, hvor man
gennemgår alle it-kontrakter, kan
man se, at man flere steder køber de
samme P-data.

Førmålingen på KSD viste,
at medarbejderne bruger ca.
20 pct. af deres arbejdstid på
at journalisere oplysninger
og indtaste i fagsystemer. Det
skyldes primært dårlig integration mellem løsninger.
Dette er umiddelbare operationelle udgifter og dårlige løsninger. På det næste
niveau betyder alt dette:
•• At det er meget svært at tilpasse sine
løsninger til de kerneopgaver man
har. Et jobcenter er viklet ind i de fagsystemer man har købt, og vil man
ændre på skærmbilleder; gerne have
en sms-løsning; en bookningsmulighed; kunne udtrække ledelsesinformation eller lignende, så må man for
det meste give fortabt.

Men det rækker dybere. Den kommunale
systemportefølje kan skridt for skridt
fornys, så den overholder rammearkitekturens principper. Skal man f.eks. forny
sit arbejdsmarkedssystem skal man i sine
krav sørge for, at de fælles funktionaliteter – sag, dokument, organisation, rettighed o.s.v., som beskrevet ovenfor – enten
overholder de aftalte standarder og kan
tilgås åbent og frit, eller at arbejdsmarkedssystemet koncentrerer sig om at
være arbejdsmarkedssystem og så bruger
andre mere grundlæggende løsninger til
at danne sager, til at danne dokumenter,
til at styre rettigheder, til at bestemme
roller o.s.v. Det er egentlig meget banalt
– ingen ville i dag bede en løsning om at
udvikle sin egen digital post eller NemID.
Det er bare det vi skal fortsætte med.
Jesper Thyrring Møller i Hedensted
Kommune siger ”Vi tager bestemmerretten tilbage”. Det at være dem, der bestemmer hvordan kerneopgaverne skal
understøttes med it, er jo fuldstændig
logisk og hele grundfortællingen bag
rammearkitekturen. Det må ikke være
omvendt.
I Sorø-Ringsted samarbejdet har man
skrevet en fortælling om det skifte – kaldet Paradigmeskiftet – og sørget for, at
alle ledere, chefer og direktører kender
fortællingen. Og forstår rækkevidden af
den forandring, der er på vej – hvis man
griber den.

Governance – tværgående styring
med rammearkitekturen
Men det sætter også nye krav til kommunens interne styring af it-systemerne.
Problemet er ikke manglende digitalt
initiativ blandt lederne, som Niels Højbjerg siger i Århus Kommune, men at
de mange initiativer risikerer at spænde
ben for hinanden. Vi risikerer at købe
en ny løsning, der kan det samme, som
det naboinstitutionen lige har anskaffet
sig. Eller at løsningen i socialafdelingen
kræver sin egen oprettelse af medarbejdere og roller til løsningen, og ikke kan
anvende kommunens nye organisationsløsning, der bygger på standarder.
Hver ny løsning risikerer at øge uorden,
hvis kommunen ikke tager bestemmeretten.
Den interne styring skal for hvert indkøb sikre, at vi arbejder for større sammenhæng, færre it-omkostninger, bedre
integration. Det flytter beslutningsmagt
fra decentrale indkøbere til en central
it-arkitektenhed. En sådan enhed skal
samarbejde med hele organisationen og
finde kompromisser og løsninger, samtidig med at den skal sikre, at hver nyt indkøb bidrager til sammenhæng. Den skal
integrere sig med hele organisationen,
og kan sagtens have it-arkitekter, der er
placeret helt eller delvist i de enkelte forvaltninger/centre/områder, hvis man har
it-arkitekter nok.

Rammearkitekturen vil gøre op med det.
KOMBIT stiller allerede nu en serviceplatform til rådighed. Serviceplatformen
udstiller data og funktionalitet fra forskellige fag- og kildesystemer, som services til brug for kommunernes it-løsninger3. Med de kommende monopolbrudssystemer og med støttesystemerne etableres væsentlige dele af en fælleskommunal
infrastruktur, som andre løsninger kan
bygges oven på. I stedet for en myriade af
integrationer, integrerer man ét sted.

3

Læs mere her: www.kombit.dk/indhold/hvad-er-serviceplatformen
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Styr på it-porteføljen
og kontrakterne
Den typiske kommune forvalter og betaler for mere end 500
it-systemer. Københavns Kommune opgjorde for nylig, at de
er oppe på mere end 1200 it-systemer. Det er i sig selv ikke et
problem. Men det er det i praksis, hvis de ikke er koordinerede. I interviewene fortæller Aarhus Kommune og Sorø-Ringsted om arbejdet med at kortlægge hvilke it-systemer de har;
hvad de betaler for og hvad de bruges til.

I Aarhus og Sorø-Ringsted har man
fundet adskillige systemer der kan det
samme.
I figur 12 er de grønne firkanter it-systemer og de blå søjler er datakilder. De lysegrønne firkanter markerer it-systemer,
der kan det samme og de lyseblå søjler
datakilder, der indeholder de samme
data.
Det som Århus og Sorø-Ringsted gør er
således, at identificere og rydde op i de
orange og røde dobbeltsystemer/-datakilder.

›› Figur 12. It- og dataporteføljen
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virksomheder, ejendomme m.v;
hvordan disse data er struktureret og
vedligeholdes. Herefter kan man lave
sin strategi og bevæge sig ind i en ny
og bedre it-arkitektur med højere datakvalitet og effektivitet.
•• Når man vil kunne understøtte kerneopgaverne bedst muligt, er man
nødt til at vide hvad man har på itsiden og hvordan det hænger sammen med kerneopgaverne. Man kan
forestille sig, at figur 12 ovenfor blev
tilføjet en dimension med kerneopgaverne.
KitOS er en måde at arbejde med overblik over, og styring af, opgaveproteføljen. Det kommunale Open Source fællesskab OS2 er gået i drift med løsningen,
KitOS, der kan hjælpe kommunerne
med at holde styr på opgaveporteføljen.
Roskilde, Sorø, Ringsted, Syddjurs og Ballerup kommune er drivende i udviklingen og 50 kommuner er med . KitOS kan
flere ting:

At få styr på it-porteføljen og kontrakterne giver en række umiddelbare gevinster:
•• Der kan saneres i kontrakterne –
færre systemer, mere genbrug, færre
udgifter
•• Der kan saneres i køb af snitflader til
data – færre udgifter
Det har også to meget væsentlige strategiske fordele:
•• Når man skal opbygge en bedre sammenhæng mellem it-løsningerne
med rammearkitektur, er man nødt
til at vide hvad man har. Derfor
er det en forudsætning, at få styr
på udgangspunktet. Arbejdet med
grunddata vil også kræve, at man får
kortlagt hvilke løsninger og registre,
der indeholder data om personer,

1. Kommunerne registrerer og beskriver deres it-systemer i KitOS, og hver
gang en kommune har registreret et
system, er den registrering tilgængelig for alle andre kommuner. En
redaktion sørger for at rydde op i registreringerne.
2. Kommunerne skal således primært
sætte flueben ud for de it-systemer de
har
3. I løsningen registrerer man også sine
kontrakter og får overblik over indhold, priser, udløb m.v.
4. Hvert system er derudover ”mappet
op” med kommunens konkrete faktiske organisation og kerneopgaverne
via KLs Emnesystematik. Det betyder,
at en given chef vil kunne få overblik
over hvilke løsninger, der anvendes
på et fagområde mv.
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Monopolbrudssystemerne udgør kun en mindre del af kommunens it-portefølje. Der kan derfor også være gevinster at hente på de øvrige systemer i kommunerne. For den enkelte kommune kan det være en stor opgave at holde styr
på hele porteføljen, herunder at skabe overblik over mulighederne og behovet for effektiviseringer i de enkelte løsninger. It- og digitalisering er derfor et
tema for fælleskommunalt samarbejde. Der er således også flere eksempler
på, at der inden for de seneste år er etableret konkrete samarbejder mellem
kommunerne om it og digitalisering.

Samarbejdernes tid
Kommunerne er i undersøgelsen blevet
spurgt om kommunen overvejer samarbejde med andre kommuner om at udvikle og drive digitalisering. Resultaterne
viser, at langt størstedelen af kommunerne (85 pct.) har eller ovevejer et sådant samarbejde med andre kommuner.
Omkring en tredjedel af kommunerne
(36 pct.) indgår allerede i et samarbejde,
og hovedparten af disse kommuner overvejer at øge graden af dette samarbejde
fremover. Knap halvdelen af kommunerne (49 pct.) er enten i gang med at
planlægge et konkret samarbejde eller
overvejer dette, mens 15 pct. af kommunerne hverken har – eller overvejer – et
samarbejde om digitalisering.

›› Figur 13. Samarbejde med andre kommuner om at udvikle og drive
digitalisering

Kilde: Survey til kommunaldirektørerne ifm KØF 2015, nov. 2014
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Blandt de interviewede kommuner er
Sorø-Ringsted, som tidligere nævnt, et
eksempel på et samarbejde på det såvel
it-driftsmæssige, som digitaliseringsmæssige plan. Sorø-Ringsted har samlet kræfterne og finansieret en fælles programleder og projektchef. En fælles kontraktmanager gennemgår de to kommuners
it-kontrakter med en lup og henter, alene
ved prisforskelle på kontrakter på identiske it-systemer i de to kommuner, mange
kroner hjem.
I Høje-Taastrup er der også sigte på samarbejder med andre kommuner, f.eks. i
relation til implementering af monopolsystemerne. Per Aalbæk Nielsen, økonomidirektør, peger også på at de opgaver,
der står foran med digitalisering på de
store velfærdsområder bliver så omfattende og dybdegående, at de også kalder
på samarbejder.
Digitalisering og linjeorganisationen
– nye samarbejdsflader
Det er ikke afgørende, hvor i organisationen, man placerer en tværgående digitaliseringsenhed. Der er nogle kommuner,
der har placeret den organisatorisk hos
deres it-afdeling, ligesom der er nogle
kommuner, der har placeret den hos Borgerservice. Andre har placeret den i deres
HR-afdeling, hvor der har været fokus på,
at gevinstrealiseringen starter med kompetencer.
Mere afgørende er samspillet mellem
digitaliseringsenhed og fagområderne.
Her sker der store bevægelser. Ifølge
Rasmus Ry Nielsen er Aarhus Kommune
på vej væk fra: ”… fra kantstensprojekter
til Peter fra L’easy. Før afleverede vi itprojektet ved kantstenen og så måtte fagområdet få det bedste ud af det. Nu er vi
begyndt at gå hele vejen og bidrager til,
at systemet er installeret og implemente-

ret korrekt. Ligesom når Peter fra L’easy
lige sørger for at installere tv-kanalerne
på apparatet”.

““

Vi er på vej væk fra kantstensprojekter til Peter fra
L’easy projekt.”
Rasmus Ry Nielsen, Aarhus Kommune

I Hedensted Kommune har digitaliseringsenheden i flere år – som tidligere
nævnt – målt linjeorganisationens tilfredshed med digitaliseringsenheden. Ift.
hvor godt den understøtter fagområdernes arbejde.
I Sorø-Ringsted ønsker man, at samarbejdet altid starter med fagområdet/chefens vision for udvikling af kerneopgaven, den strategi, der allerede ligger for
fagområdet. Herefter leverer digitalise-

ringsenheden så en ”servicepakke”. Den
indeholder bl.a. en kortlægning af, hvordan it-løsningerne understøtter fagområdets mål og en strategi for, hvordan man
skridt for skridt kan bevæge sig over i en
bedre tilstand, med bedre digital understøttelse af fagområdets mål.
Det er et område, der er under store forandringer. I 2014 gik Rambøll i deres årlige it i Praksis ud og talte for den såkaldte
”føderale” model, hvor nogle digitaliseringsopgaver lægges centralt og andre
decentralt. Det centrale omfatter bl.a.
it-drift, support og it-arkitektur, mens
digital udvikling af fagområderne lægges
decentralt. Argumentet er, at den solide
innovation, kræver samskabelse med
borgere og frontmedarbejdere. I Aarhus
Kommune er der en digitaliseringsansvarlig i hvert fagområde. I Odense Kommune arbejder man nu med, at 14 centrale digitaliseringskonsulenter opholder
sig halvtids i fagområderne og halvtids i
den centrale digitaliseringsenhed.
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›› Figur 14. Gevinstansvarets
tre dimensioner

Ser vi på de tre faktorer og digitalisering,
så er parallellerne tydelige:
•• Relevans: Digitalisering skal opleves
som relevant for den gevinstansvarlige. Som noget, der har med deres øvrige ansvar at gøre. Chefen for familieafdelingen vil alt andet lige opleve,
at en it-løsning, der styrker dialogen
med familierne, er mere relevant end
digital post. Men er chefen også en
oplevet del af det fællesskab, der skal
skaffe økonomisk råderum til budgettet, vil digital post naturligvis også
være relevant.

Linjen skal have gevinstansvaret
Det er i linjen, der skal skabes forandringer. Det er vigtigt, at det ikke er digitaliseringsenheden, som overtager ansvaret
for linjefolkene. Det handler i høj grad
om samarbejdet – at digitaliseringen ikke
presses ned over hovedet på folk, men
implementeres i fællesskab.
Som for alt andet i ledelsen af kommunerne, hjælper det, hvis der er et klart og
tydeligt ansvar for en opgave. Tilgangen
her er, at ansvar generelt tages, når opgaven opleves relevant; at det har konsekvens at udfylde det eller ikke at gøre
det, og man har handlemuligheder. Det
gælder også ansvar for gevinstrealisering:

Mange kommuner har lavet forløb
med digital ledelse, har arbejdet med
digitale modenhedsmodeller eller
har på anden vis sat digitalisering på
dagsordenen på en måde, så alle ledere forstår, at der forventes noget af
dem. I flere af de interviewede kommuner er det heller ikke længere en
udfordring. F.eks. fortæller Hedensted, Aarhus og Sorø at digitalisering,
herunder med sigte på effektiviseringsgevinster, bare er et vilkår og en
mulighed, som er taget til sig af cheferne.
•• Opfølgning og konsekvens: At have et
ansvar for noget betyder også, at det
skal have konsekvens, hvis man lever
op til ansvaret, eller ikke gør det. At
lægge besparelser ind i budgettet forlods er en måde at tydeliggøre konsekvens. Hvis man ikke henter dem i
praksis, gør det ondt i driften.
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Der er forskellige modeller for den
opfølgning, man foretager. I nogle
kommuner sker det alene decentralt,
i andre tages det op på direktions/
chefgruppeniveau. I Sorø Kommune
blev f.eks. anvendelsen af digital post
præsenteret hver 3. mdr. for den strategiske chefgruppe, opdelt på hver
chefs ansvarsområde. Der blev derefter besluttet eventuelle korrigerende
handlinger, der kunne rette utilfredsstillende udviklinger op.
Eksemplet fra Sorø Kommune har
en anden pointe – at opfølgning sker
i de sædvanlige styringskæder. Ikke
i parallelle systemer eller processer,
hvor det ikke har konsekvens om gevinsterne realiseres eller ej.
Går man f.eks. efter kvalitative gevinster, skal de også tydeliggøres og følges op.
•• Handlemuligheder. At have ansvar
for noget man oplever som relevant,
og som har konsekvens, men som
man ikke kan handle på, er dybt
frustrerende. Handlemulighederne
indebærer, at man kan gennemskue,
hvad de digitale løsninger kan; at
man har implementeringsmetoder,
der virker; rådighed over ressourcer;,
og kan lave kontraktforhandlinger
og opfølgning med leverandørerne.
Noget så banalt som opfølgning på
om it-systemerne kan det, de har
lovet, kan skaffe mange gevinster. Det
arbejder kommunerne med ved at
skaffe sige nye kompetencer.
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Brug for nye kompetencer
Hvad kendetegner en digitalt moden
organisation? Det er et spørgsmål, som
mange kommuner, i takt med den stigende digitale acceleration, har beskæftiget
sig med. En måde at anskue det på, er at
se på de kompetencer organisationen
sætter i spil. Kompetencer, der er helt afgørende for, at kommuner kan realisere
gevinsterne ved digitalisering.
I Lolland kommune uddanner de gevinstrealiseringskonsulenter, der har til formål at kunne tage ud i linjen og hjælpe
med at realisere de reelle forandringer,
der skal til for at få gevinst ud af digitaliseringsprojekterne. Gevinstrealisering
handler jo dybest set om forandringsledelse. Derfor har direktionen valgt,
at placere opgaven med uddannelse af
konsulenter i deres HR-enhed. Konsulenterne uddannes så alle de vigtigste kompetencer kommer i spil. Konsulenterne
har derfor viden om udarbejdelse og opfølgning på business cases, forandringsledelse og procesoptimering.
I Aarhus Kommune oplever de en stigende efterspørgsel på it-arkitekter, der
før – billedlig talt – kunne passe sig selv i
hjørnekontoret, men nu valfarter fra område til område, projekt til projekt, for at
sikre sammenhænge.
Igen er det vigtigt, at understrege, at det
ikke er konsulenternes ansvar, at gevinsten hjemtages. Konsulenternes primære
opgave er, at følge op og give linjeledelsen handleværktøjer, der understøtter
deres gevinstansvar.

›› Figur 15. Nye kompetencer

Derfor er der også et massivt fokus på
kompetenceudvikling af ledere, der tager
ansvar for at lykkes med digitalisering og
udvikling af kerneforretningen via optimal udnyttelse af digitale løsninger.
I Høje-Taastrup Kommune peger man
også på at dialogen, samarbejdet og koordineringen mellem digitaliserings- og
teknologifolk på den ene side, og fagfolket på den anden, er alfa og omega for
vellykket gevinstrealisering. Det ser man
aktuelt på velfærdsteknologiområdet.
Men der er også en erkendelse af, at digitalisering er et område præget af ildsjæle
– f.eks. i en case fra Lolland Kommune,

hvor en linjeleder fra Social og Arbejdsmarkedsområdet har udviklet virtuel ledelse – altså videomøder, der gør, at han
som leder er blevet meget mere synlig
for sine medarbejdere. Denne arbejdsplads, er netop kåret som Danmarks Bedste Offentlige Arbejdsplads.
Generelt spiller kompetencer inden for
digital ledelse en afgørende rolle – at
være en ildsjæl, der brænder for digitalisering, og som kan oversætte teknologi
ind i egen kerneforretning og samtidig
kunne sætte egen organisation ind i den
”store fortælling” om samfundets teknologiske udvikling.

08 / Organisering og kompetencer
Høst de digitale gevinster

En digital tidsalder
Samtidig med, som dette afsnit har argumentet for, at digitalisering skal have
fokus på kerneopgaverne og starte med
en forståelse af dem, befinder vi os i en
digital tidsalder. Digitaliseringen har sin
egen energi og fremdrift. Den accelerer
så hurtigt, at den kræver sin helt egen opmærksomhed. Den har allerede trigget
og vil fortsætte med at trigge forandringer, som vi skal adressere. I forordet omtalte vi robotter, mobile devices, talegenkendelse, cloudteknologier, streaming
m.v., som alle vil ændre radikalt på de
foretrukne måder at løse opgaver på.
Vi kan regne med, at borgerne vil forvente, at den offentlige sektor er lige så
moderne og lige så god til at udnytte
mulighederne i disse teknologier, som
den private sektor. At man vil forvente,
at der er ”track and trace” på sagsforløb.
At vi kan skabe deres historik for dem
med os, når de logger på Min Side eller
Borger.dk.Det kræver en årvågen direktion, og et nyt syn på hvordan digitalisering håndteres i organisationen. I de
fleste kommunale organisationer er der
opmærksomhed på nye teknologiers muligheder for at innovere opgavevaretagelsen, men sker det systematisk eller ad
hoc? Fordi man organisatorisk har fokus
eller fordi ildsjæle driver værket? Følger
man med i konferencer og messer, hvor
de nye teknologier præsenteres? Henter man leverandører ind og lader dem
møde frontmedarbejdere og borgere til
udvikling af nye kvalitativt og effektivt
bedre løsninger?
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