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Introduktion - Kunstig intelligens, big data og robotter
Hvad er det:
Kunstig intelligens (AI) går overordnet ud på at få maskiner til at kunne arbejde
autonomt og kunne håndtere ting, der før skulle udføres af mennesket.
Kunstig intelligens er algoritmer, der bruger computerkraft og (big) data til at
f.eks. at kunne skabe rationaler, planlægge, lære, forstå sprog, opfatte og
evnen til at bevæge sig og manipulere med objekter. Kunstig intelligens er i
dag at se (machine vision og billedgenkendelse som f.eks. en selvkørende bil
har behov for), høre (Siri, der hører, hvad du siger og svarer dig tilbage) og
lære sig selv at lære. Vi ønsker med kunstig intelligens typisk at opbygge et
system, som kan foretage en vurdering eller handling på baggrund af mønstre
i data.
Big data refererer til de meget store datamængder, vi skaber gennem
digitalisering. Data, der kan vise os mønstre i adfærd, vi ellers ikke kan se eller
gøre det muligt for os at forudsige hændelser.
Udviklingen af robotter er i høj grad skabt af AI. Det er AI’en, der gør robotten
i stand til sikkert at navigere rundt. En robot kan tolkes som en automatisering
af en eller flere arbejdsopgave. Softwarerobotter er ikke fysiske, men typisk
meget ”mekaniske” i deres funktion. Man kan sige, at de varetager
samlebåndsarbejde for kontorfolk.

Hvor ses det i dag:
Kunstig intelligens er allerede en integreret del af vores liv i dag, når du bruger
Gmail, Facebook, Google-søgninger, Pinterest osv - så benytter du dig af
avancerede algoritmer, der sorterer spam fra din mail, der optimerer din
billedsøgning og viser dig spændende nyheder på Facebook. I kommunerne
fokuseres der på RPA (Robotic Process Automation) blandt andet for at hjælpe
forberedelsen af en sagsbehandling og mindske repetativ indtastning.
Ligesom der er forsøg med fysiske robotter på f.eks. plejecentre
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Introduktion - Kunstig intelligens, big data & robotter
Drivere
• Computerkraft: Udviklingen i computerkraft
vil fortsætte hastigt. Moores lov fremskriver,
at ca. hver 24. måned fordobles den
computerkraft, man kan købe for det samme
beløb.
• Big data: Allerede i 2010 producerede vi hver anden dag
lige så meget data, som vi havde fra starten af menneskets
historie op til 2003. I dag er 90% af vores onlinedata skabt i
løbet af de sidste 2 år alene.
• Algoritmer: Der sker lige nu et voldsomt avancementet
indenfor udvikling af algoritmer. Udviklingen bliver særligt
skubbet af nogle af verdens førende virksomheder, som eks.
Google, der i deres AI afdeling har mere end 250 Phd´ere
ansat til at udvikle nye algoritmer, der skal gøre vores
hverdag nemmere.

Forventet udvikling

Kort sigt
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år

Mange af de største R&D budgetter og kræfter
bliver lige nu brugt på AI - at gøre “ting”
smarte, tænkende, seende, hørende og i stand
til at træffe autonome beslutninger uden
involveringer af mennesker.

Kunstig intelligens vil gå fra at have en stor kapacitet på et
meget lille område, til at blive mere generelt orienteret og
gearet til at kunne lære sig selv nye ting og klare udfordringer
uden involvering af mennesker. (machine- og deep learning)
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Borgere vil i stigende grad forvente, at tingene omkring dem
bliver intelligente. Ligesom man nu forventer at kunne tilgå
tingene mobilt. I gamle dage lavede kommunerne ikke
mobiltilgængelige hjemmesider – det var et ikke et behov
endnu. På samme måde vil det være med intelligente
løsninger.
Vi må også forvente, at AI vil have en stor indflydelse ift. at
varetage den offentlige sagsbehandling, således at de
kommunale medarbejdere går fra at være dem, der konkret
foretager sagsbehandlingen og træffer afgørelser, til at de
laver kvalitetssikring af en hel- eller delvist automatiseret
sagsbehandling. Store dele af vores jobs i dag er at
processere information – det vil computerne kunne tage
meget af i fremtiden. Flytte data, tage simple beslutninger
baseret på fastsatte regler af lovgivningen og rense data.

Lang sigt
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På længere sigt vil kunstig intelligens være et
fundament for størstedelen af øvrige
teknologier. AI vil løbende forandre vores liv,
ændre DNAen i måden vi arbejder på, vores
organisatoriske strukturer - og hvad vi
definerer som værende værdiskabende i et
job.

Der vil ligge en fælleskommunal eller fællesoffentlig opgave i
at sikre skybaseret AI som overholder dansk lovgivning og
danske politikeres ønsker om at sikre, at danske data bliver
på danske hænder.
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Perspektiv for danske kommuner
Det bliver svært at nævne et job, der ikke vil forandres over de
næste 5-10 år. Ifølge en rapport fra McKinsey vil vi i 2030
kunne automatisere 40 af 100 arbejdsopgaver. Vi har før
gennemført store omstillinger på arbejdsmarkedet, men denne
gang er hastigheden på forandringen markant anderledes, end
noget vi har erfaringer med fra.
Digitaliseringen vokser fra computeren og de administrative
systemer til en ny rolle med mange facetter. En af dem er, hvad
Google kalder 'The Age of the Assistent'. Digitale værktøjer vil
kunne forstå vores intention og støtte os i processen. For
undervisning er det en læringsassistent, der overvåger det
enkelte barns læring. For sagsbehandleren er det en assistent,
som finder de relevante oplysninger frem, når vi har brug for
dem.
De digitale assistenter kan bidrage med mange efterspurgte
løsninger for kommunen. F.eks. kan de hjælpe med at arbejde
forebyggende og sundhedsfremmende, eller de kan
understøtte arbejdet på tværs mellem områder. Assistenterne
vil få direkte konsekvenser for kompetencekravet til
medarbejderne og indirekte til kommunens organisering.
Inden for enkelte områder vil digitale systemer selv kunne
navigere uden brug af mennesker, men det vil i den nærmeste
fremtid være et fåtal, blandt andet fordi lovgivningen ikke er
digitaliseringsparat.
Generelt vil vi dog se, at tidligere faggrupper opløses,
redefineres og udfases, når AI kan stå for meget af den
specialistviden, der tidligere har været brug for.

Nye muligheder
Nye fysiske robotter kommer til at hjælpe os med hårdt fysisk
arbejde og repetative opgaver. AI kommer til at give os
indsigt, som kan styrke vores beslutninger. Også på områder
som i dag er vanskelige at tilgå, som f.eks. hvordan
adfærdsændringer kan være et tidligt tegn på en sygdom, som
kan forebygges eller behandles, før den bliver alvorlig.
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A Future that Works; the impact of automation in Denmark – MvKinsey 2017

• I hjemmediagnosticering og globale
behandlingsmuligheder.
• Kampen om sundhedsdata er i
gang, og der genereres allerede i
dag meget store mængder data fra
hver enkelt borger.
• Terapi og behandling bliver
tilgængeligt via chatbotter.

Via passiv dataindsamling fra mobiltelefoner
vil der være mønstre og indsigt (for borgeren) i
adfærd, der kan spore sygdom tidligt.
Diagnoser via mobiltelefoner og globale
behandlingsmuligheder gør at borgeren kan
”diagnosticere sig selv”.
Chatbotter og personlige assistenter øger
mulighederne for hjælp til selvhjælp.

• Legetøjsrobotter med avanceret AI.
• Digitaliseret og personaliseret
undervisning i nye undervisningsformater som f.eks. blendet
learning.

Helt ny indsigt i hvert barns individuelle læring
og adfærd via data og analyser som
undervisere og pædagoger kan bruge som
grundlag for personificeret læring. Data giver
transparens og øger forventningen om, at data
deles mellem institution og familie.
Underviserens rolle ændres fra at være
underviser til at være læringsmoderator, hvilket
kræver nye kompetencer

Dare Disrupt

Høj

Der opstår nye muligheder for
produktivitetsforbedringer og
konkurrenceevne for virksomheder. På
beskæftigelsesområdet opstår udfordringer
med stort behov for videreuddannelse
/efteruddannelse– og tilpasning til det nye
jobmarked, når nogle typer af jobs forsvinder.

Høj

Arbejdsmarked
og erhverv

• Softwarerobotter der skaber
automatisering mellem IT systemer
eller robotter i simple opgaver
som græsslåmaskiner eller
stregtegning.
• Stor omstilling i kompetencekrav
fra arbejdsmarkedet.

Impact

Høj

Perspektiv og muligheder:

Børn og
læring

Hvor ses det?

Social og
sundhed

Hvad betyder tendensen for danske kommuner
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• Selvkørende biler.
• Algoritmer der kan optimere
strømforbrug.
• Sensordata fra ejendomme, parker,
veje, maskinparker og redskaber.

Optimering af trafik giver mere plads i byerne,
ligesom optimering af strømforbrug kan give
store besparelser. Bygninger bliver smarte og
kan selv kontrollerer udluftning, lys,
temperaturer mv.

• Kunstig intelligens kan forudsige
vores præferencer og politiske
overbevisning via sociale medier.
• AI kan være ”med” til møder og
hjælpe med beslutningsreferat ol.

AI kan give ny indsigt i holdninger og politiske
standpunkter. Kommunen får mulighed for at
give mere skræddersyet information til
borgerne efter deres interesser og potentielt
set øge involveringen. Der kommer dog
sandsynligvis stadig til at være områder og
beslutninger i kommunen, som få borgere har
interesse i.

• Virtuelle assistenter og transparens
på tværs af områder.
• Borgerservice har chatbotter, hvor
borgere kan komme og benytte
funktionaliteterne 24/7.
• AI benyttes i HR til at ansætte uden
bias.

AI får mulighed for at overtage mange opgaver
også internt i kommunen. Fagspecialer bliver
mindre relevante, når kunstig intelligens kan
guide hvilken som helst medarbejdere igennem
komplekse opgaver. Dette er en kæmpe stor
ledelsesmæssig udfordring, både i forhold til
forandringsledelse og for at sikre de nye
kompetencer, kommunen har brug for.

Impact

Høj

Perspektiv og muligheder:

Høj

Hvor ses det?

Høj

Administration
og organisation

Kommune:
Demokrati &
involvering

Miljø, teknik
og forsyning

Hvad betyder tendensen for danske kommuner
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Cases: Kunstig intelligens, big data & robotter

Cerego

Googles strømbesparelser

Inden for læring er en af de spændende og meget progressive
eksempler på brug af kunstig intelligens, platformen Cerego.
Cerego tilbyder algoritmebaseret læring, der udover at være
adaptiv, holder styr på brugerens indlæringskurve og minder
brugeren om, hvornår det er tid til at modtage ny læring inden
for et givet emne.

Googles datacentre står for omkring 2% af det globale strømforbrug hvilket i de næste år kun er stigende, lige som vores behov for cloud
computing og computerkraft også stiger.

Dette er en kæmpe fordel, da ikke to mennesker lærer på
samme måde, og derved optimeres læringen og tiden, der skal
bruges på at lære et nyt emne.
Cerego har baseret deres algoritme på baggrund af
neurovidenskab og kognitiv videnskab koblet med kunstig
intelligens, der hjælper med at bestemme, hvornår en bruger
har brug for hvilken information, og på hvilket tidspunkt det er
bedst at lære om dette.

Dare Disrupt

DeepMind-teamet slap deres algoritme (den der vandt Alpha Go) løs
på kølesystemet for at optimere energiforbruget. Ved at bruge
sensordata blev resultatet en 40 % besparelse af den energi, som
kølesystemet bruger - og samlet set sparer det Google 15% af hele
datacenterets strømforbrug. Denne lille manøvre hvert år, er flere
hundrede millioner kroner værd. Hvad kunne det betyde for
Danmarks strømforbrug, hvis vi benyttede strømoptimerende
algoritmer?
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Internet
of
Things

Dare Disrupt
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Introduktion - Internet of Things
Hvad er det:
Internet of Things er et begreb, der forsøger at favne, at det ikke kun er
mennesker, men også ting der forbindes i netværk. På ’tingenes internet’
kan man finde alt fra simple sensorer til de 1,6 mia. nye smartphones, der
hvert år kobles på nettet og i gennemsnit bidrager med 5-6 sensorer, der
kan berette om temperaturer, fugtighed, lys osv. Sensorerne bruges til at
opsamle data eller tilpasse ’tingens’ adfærd til situationen eller lokationen.
Allerede I 2008 var der flere ting på internettet end mennesker – og I
2025 forventes det at op mod 70 milliarder ting er ´koblet på´.

Hvor ses det i dag:
I alt fra køleskabe, hundehalsbånd, tøj, biler, telefoner, elpærer,
røgalarmer, ure, brødristere, cykler, haveredskaber, bestik, højtalere, veje,
pacemakere og pillekameraer ser vi sensorer, der kan give os
informationer, vi kan omsætte til handlinger og indsigt. Også i
kommunerne kan man allerede se IoT flere steder f.eks.
• SmartCities
• Roskilde Festival og IBM arbejder med IoT i styringen af de mange
mennesker, der bevæger sig rundt på festivalpladsen.
• Hjørring Kommune har i samarbejde med private aktører udviklet en
smart ble, der kan fortælle, hvornår den skal skiftes.
• MobiMaestro trafikstyring i Kbh.
• En af udfordringerne på området er udviklingen af standarder. På
Aarhus Universitet arbejder man i dag med et globalt projekt
´SyncroniCity´ der skal sikre kommunikationsstandarder verden over.

Dare Disrupt
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Introduktion - Internet og Things
Drivere
• Prisen på sensorer falder, mens kvaliteten stiger.
Sensorerne bliver mindre og energibehovet
falder. Derfor kan der nu uden større
omkostninger bygges sensorer ind i mange flere produkter.

Forventet udvikling

Kort sigt
ca

3

• Der bliver fortsat langt flere trådløse netværk, som tingene
kan kommunikere via.
• Standardiseringen af kommunikationsprotokoller og
neurale netværk har gjort det muligt at samle data fra
sensorerne mange steder og arbejde med ustruktureret data.
• Computerkræfter der kan behandle store mængder data
hurtigere.

år

Predictive maintanence betyder, at man via sensorer indsamler
data og vha. machine learning leder efter mønstre, der peger
på unormal adfærd. Dermed kan man forudsige, hvornår
maskinen har behov for service og undgå dyre ubelejlige
nedbrud. Det kan give store besparelser og bedre
arbejdsgange – men stiller også krav til datakvaliteten.

Lang sigt

+
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Vi er på vej mod en verden forbundet af
mennesker og ting. Ting der kan kommunikere
til hinanden på tværs af siloopdelinger via
platforme. Disse integrerer forskellige typer af
sensordata og kan omsætte dataerne til
værdifuld viden som f.eks. forudsigelser af
nedbrud på kritisk infrastruktur (Predictive
Maintanence).

3

år

Med op til 80 milliarder ting på nettet i 2025,
vil du kunne kommunikere med og fjernstyre
mange af dine ejendele - inklusiv dit hus, din
bil og et væld af ting i kommunen.

Lækker en gasledning eksempelvis, vil
en sensor sende en alarm, og gasledningen led kan lukkes
fra en app. Apps vil registrere huller i veje under borgernes
kørsel og dermed kortlægge reparationerne på den præcise
lokation. At vi kan forudsige vedligehold og fortsat får
strømme af realtidsdata, der giver os bedre billeder af hvor
noget bør tilses, eller hvor opgaver er lokaliseret, vil give nye
muligheder for at organisere og udbyde opgaveløsningen.
Når flere og flere beslutninger genereres direkte af data fra
sensorer, vil vi skulle sikre datakvaliteten i alle led.
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Perspektiv for danske kommuner
I takt med at computeren og ikke mindst sensorerne bliver
mindre og mere energieffektive, kan vi anvende dem bredere.
Internet of Things eller IoT er et nøglebegreb i arbejdet med at
udnytte kommunens aktiver bedst muligt.
Skal lyset kun være tændt, når der opholder sig mennesker i
rummet - er skraldespanden fuld og skal tømmes - hvor er
medarbejderne henne, og hvordan kan vi effektivt og fleksibelt
udnytte deres ressourcer - hvordan kan vi endnu bedre udnytte
sportshaller og anden infrastruktur, når vi kender anvendelsen?
Yderligere kan IoT baserede løsninger spille en central rolle i
en velfærdsstat, der i langt højere grad vil dokumentere sin
service og leverancer. Automatisering af registrering er en
nødvendighed, hvis der skal være tid til borgeren mellem de
mange krav om dokumentation og servicemål.
Da IoT kan samle store mængder af data, skal kommunerne
tage stilling til, hvordan de vil håndtere den data. Skal data
f.eks. være åben for alle - skal data beskyttes - skal data ejes af
kommunen eller af borgerne - er det ok, at private
virksomheder indsamler data?
Der er også en risiko i, at kommunen og andre aktører bygger
mange parallelle IoT systemer op, som ikke kan tale sammen.
Dette er særlig vigtigt, da værdien i IoT typisk opstår, når data
fra mange forskellige kilder kan kombineres og krydses.

Dare Disrupt

Nye muligheder
Udbredelsen af IoT giver kommunen mulighed for at følge med i
realtid. Data bliver mere tilgængeligt og mere opdateret. Det
giver muligheder for nye måder at organisere sig omkring
arbejdsopgaverne på. Besparelse af ressourcer via realtidsviden
fra sensorer - f.eks. at rengøringspersonale tilkaldes, når et toilet
har været benyttet X antal gange, eller en kantine ved, hvor
meget mad der skal laves, når en sensor viser antallet af
tallerkener, der er forbrugt samme dag året før.
IoT er ikke kun muligheden for at optimere de menneskelige
ressourcer. Alle kommunens ting kan potentielt set samles i et
bibliotek for deleøkonomi. IoT muliggør kendskab til brug,
slitage, hvornår noget skal tilses eller serviceres etc.
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• For erhvervslivet vil IoT ses i produkter
og produktioner - til dels ved at få
forbrugsdata retur og til optimering af
virksomheds opgaver.
• Registrereing af brug af en bygning så
den kan lånes/lejes ud til borgere til
f.eks. startup aktiviteter.
• Optimering af forsyning til
erhvervslivet

De store mængder data fra IoT kan åbnes op og
bruges til at styrke innovationskraften i
kommunen i partnerskab med erhvervslivet.
IoT giver mulighed for at bryde opgaver ned til
microopgaver. Microopgaver er en ny form for
arbejdsmarked, som kræver nye former for
kompetencer og en anden støtte fra
jobcentrene, men de kan også bruges som en
mulighed f.eks. som jobtræning.

• Wearables og health tech - f.eks.
sensorer, ure, fitbits, pedometre i
telefoner osv. Med dem kan man
følge med i sin motion og få råd og
vejledning via applikationer.
• Lægen kan følge patientens
genoptræning og rette til løbende.

Data omkring vores bevægelse og sundhed vil
give et nuanceret billede af, hvor der er
forebyggelsespotentiale. Borgere vil i stigende
grad bruge apps og digitale redskaber til
sundhedsfremme og forebyggelse samt dele
data til læge og sundhedsvæsen.

• Digitale redskaber i
undervisningen, som smartphones,
computere, iPads og telefoner.
• SmartHome applikationer i
daginstitutionernes bygninger.

Smarte digitale redskaber er en mulighed for
personalisering af læringsoplevelsen. Smartere
udnyttelse af og mindre ressourceforbrug i
daginstitutionsbygninger samt bedre overblik
over aktivitet og brug af ejendomme er blot
nogle af de mange perspektiver for IoT i
undervisning og dagtilbud.

Middel

Perspektiv og muligheder:

Høj

Impact

Hvor ses det?

Middel

Børn og
læring

Social og
sundhed

Arbejdsmarked
og erhverv

Hvad betyder tendensen for danske kommuner
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• Smart Homes
• Sensorer I bygninger og
byggematerialer som eks. beton.
• Sensorer i jorden, skraldespande og
på ejendele.
• brug af sensorer til at materialebestemme komponenter til
genanvendelse

Kommunen kan få et realtidsbillede af, hvor
man bør fokusere aktiviteter. Hvornår skal en
græsplæne slås eller vandes? Hvordan har
bygningskonstruktioner det, er
grænseværdierne overskredet i vandet etc.
Dette giver mulighed for nye måder at
organisere arbejdet i miljø og forsyning

• Sensorer der måler hvor flest
borgere befinder sig eksempelvis på
et bestemt sted og tid.
• Direkte og korte feedback-loops til
borgerne, der kan angive deres
tilfredshed med kommunens tilbud.

Med sensordata af hvor flest borgere befinder
sig og har ventetid, kunne man udnytte den
tid til at involvere kunderne i f.eks. noget der
kræver meninger/holdninger/ideer osv.
Oplevelsen af demokrati kan styrkes ved at
lade borgerne deltage i
meningstilkendegivelser mv.

• Tags og sensorer på kommunens
ejendele.
• Målere der aktiveres efter
forskellige kriterier.
• Sensorer på medarbejdere, der
sikre en bedre udnyttelse af
ressourcen.

IoT er i høj grad en drivkraft for at dele flere
resurser - også for kommunen. IoT kan give et
biblioteksoverblik af ejendele. Med et
realtidsoverblik over kommunen giver det også
kommunen mulighed for at organisere sig f.eks.
i SWAT-teams eller med mere fokus på
forebyggelse.

Høj

Perspektiv og muligheder:

Middel

Impact

Hvor ses det?

Middel

Administration
og organisation

Kommune:
Demokrati &
involvering

Miljø, teknik
og forsyning

Hvad betyder tendensen for danske kommuner
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Cases: Internet of Things

Amazons Alexa - har du talt med dine ting i dag?

Stanford hudkræftsscanner

Talegenkendelse og digitale assistenter findes i mange former.
Mange af disse enheder er online og kan tale med andre
enheder - f.eks. Amazons Echo der både kan bruges til at svare
på spørgsmål, spille musik og tænde lyset i stuen, såfremt pæren
også er intelligent.

Hvert år er der cirka 4,5 millioner nye tilfælde af hudkræft i
USA. Overlevelsesraten for hudkræft, der er opdaget i sin
tidligste fase, er omkring 97 procent, men falder til ca. 14
procent, hvis den er opdaget i de seneste faser.

Amazon Echo er en “Zero UI”-enhed, eller “Nul
brugergrænseflade”. Der er ingen skærm eller knapper, der skal
trykkes på, du siger blot dens navn “Alexa” og spørger, om det
du vil vide eller ønsker. Og når du kan tale med Alexa, og Alexa
kan tale med andre enheder, åbner der sig pludselig mange nye
muligheder.

Dare Disrupt

I et projekt på Standford University er en smartphone med et
kamera koblet med kunstig intelligens med til at fange
hudkræft i de tidlige stadier. Stanford University, som står bag
den hudkræftssøgende algoritme, håber på, at man i fremtiden
kan overføre den til at også finde andre sygdomme.
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Virtual- &
Augmented
Reality

Dare Disrupt
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Introduktion – Virtual Reality og Augmented Reality
Hvad er det:
Virtual Reality (VR) er en teknologi, en skærm, der fører dig ind i et digitalt
univers. Universet kan være filmet eller programmeret – det vil sige realistisk
eller eksempelvis et spilunivers. Virtual Reality kan få os til at føle, at vi er et
andet sted, uden vi fysisk er det.
Man vænner sig overraskende hurtigt til det virtuelle univers, hvilket gør det
rigtig godt for både børn, unge og ældre at opleve, lære og gense steder i.
Avanceret udstyr har i dag både lyd og haptisk feedback (stimulerer
følelsessansen), der gør oplevelsen endnu mere realistisk.
Augmented Reality (AR) er et digitalt lag oven på virkeligheden, du får
gennem et display – måske mest kendt fra Googles Glass’ satsning. Her
kombineres den fysiske og den digitale verden altså, og du kan se eks.
informationer om et objekt gennem brillen/skærmen.

Hvor ses det i dag:
Der er mange AR og VR løsninger at prøve i dag, for at nævne nogle:
Google Glasses, Pokemon Go. Oculus, Google Cardboard GEAR VR etc.
Også i Danmark gennemføres piloter med VR. På Holmegårdsskolen i
Hvidovre kan eleverne udforske 360 graders billeder i VR, og Khora VR har
i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening skabt en VR-oplevelse,
der skal være med til at formidle biodiversitet.
Der er mange lovende forsøg med VR og demens, hvor den digitale
oplevelse kan genkalde elementer i hukommelsen, der ellers ikke var
tilgængelige.

Dare Disrupt
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Introduktion - Virtual Reality og Augmented Reality
Drivere
• Hurtigere hardware: VR og AR har i princippet
været kendt i mange år, men kvaliteten har været
for dårlig, og brugerne blev køresyge at at
anvende løsningerne. Den hardware, vi nu har tilgængelig,
gør det muligt at skabe løsninger, der er hurtige nok til at
snyde hjernen.
• Billigere og bedre skærme og hurtig processering i din
smartphone: Anvendelsen af en smartphone, der sættes ind
i et par billige papbriller eller lign. har udbredt VR oplevelsen
til mange flere mennesker.
• Billig produktion: Det bliver nemmere og billigere at
producere VR-indhold, særligt med udbredelsen af 360
graders videokameraer til massemarkedet. Traditionelle
platfome som YouTube kan nu afspille 360 graders video
direkte på en smartphone, der kan sættes ind i et headset.
• Mainstream udvikling: AR bliver en del af brugeroplevelsen
på din smartphone. Google er på vej med deres ARcore til
Android, som er en direkte konkurrent til Apples ARKit, der
forventes at udkomme i år. Begge værktøjer der giver
udviklerne nem adgang til at skabe AR indhold.
• Mainstream brugere: De fleste har allerede en smartphone,
der kan afvikle VR og AR, så der er ikke behov for nyt eller
ukendt udstyr som kræver læring.

Dare Disrupt

Forventet udvikling

Kort sigt
ca

På kort sigt vil det hovedsageligt være ”Early
adopters” og eksperimenter, der driver
udviklingen. Dog, grundet Apples og Googles
særlige interesse i AR og VR til smartphone
år platforme, må vi forvente at der her kommer til
at være et særligt fokus i forhold til den almindelige forbruger
og dennes behov.

3

Facebook, der har købt Oculus, vil udvikle deres sociale
verdener, som har potentiale til at blive langt mere sociale, end
Facebook er i dag.

Lang sigt

Når støvet har lagt sig, efter der har været en
platform- og formatkrig, må vi forvente, at VR
og AR bevæger sig videre fra smartphone,
headset og briller. Dette kunne være nye
år typer af skærme og projektorer, som f.eks.
kontaktlinser eller information, der sendes via fokuseret lys
direkte på øjet.

+

3

Overvågning i de virtuelle verdener. Vores mindste skridt
bliver optaget, vores ansigtstræk, vores følelser – situationer,
vi udlever, vil være i hænderne på de store udbydere som
f.eks. Google, Facebook og Magic Leap. De store
virksomheder vil – som aldrig set før - eje de mest intime
data om os.
Vi vil kunne bruge vores optagelser til at gense os selv i
situationer – som vi gør i dag, når vi logger mad, hvor meget
vi vejer, tager billeder osv.
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Perspektiv for danske kommuner
VR og AR er teknologier, som først inden for det sidste år har
nået en modenhed, der gør dem relevante. Men nu går
udviklingen stærkt, og perspektiverne er store.
Over de næste år, vil vi se mange nye pilotprojekter, som vil
forme, hvordan teknologierne kan anvendes. Groft sagt, kan
man sige, at VR handler om tilstedeværelse, empati og
sanselighed. Hvor AR mere er et praktisk og mobilt værktøj,
der blander sig i vores virkelige verden og forstærker den.
Særligt inden for uddannelse, ældrepleje og sundhed vil vi se
VR vinde indpas, mens AR vil kunne skabe større effektivitet for
vej, park og anlæg og andre steder, der kræver den rigtige
information, på det rigtige tidspunkt.
Det samme gælder alle træningssituationer og test af borgere,
hvor der ikke længere er brug for en konkret ramme med
rigtige mennesker til at teste og lære – det kan gøres mere
målrettet og effektivt virtuelt.
En spændende konsekvens af øget brug af VR er, at alt bliver
dokumenteret. Alle møder og samtaler, der afholdes via VR, er
optaget, og der er ikke mere samme behov for at
dokumentere. Det kan også blive muligt at spole tilbage og
gense og genhøre alt, der er blevet sagt og gjort.
Tid og sted blive mindre relevant i VR, da oplevelsen af at
kunne være tilstede i et 3D-rum, har en anden effekt end 2D
teleprecense. Det åbner muligheder for at “beame” rundt i
forskellige digitale universet eller bare fra en by til en anden.

Dare Disrupt

Nye muligheder
Skoler kan lave undervisning, hvor elever gratis får adgang til
virtuelle kemi- og fysiklaboratorier, med enormt “dyrt udstyr”
som man kan lave eksperimenter med.
Ældre kan få adgang til minder fra steder, de har været i deres liv
- en forbedring af livskvaliteten for eksempelvis demente.
Turisme og oplevelser i VR er allerede populært. Andre områder i
kommunen kan bruge oplevelses-VR til f.eks. integrationsarbejde
og integrationstræning.
Kommunen kan få et simuleret ”preview” på forskellige scenarier
i den virkelige verden, inden der skal investeres eller tages
beslutninger. F.eks. ved at gå en tur i en virtuel bygning, inden
den bygges eller se effekten af gadelys i et område, inden det
installeres.
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• VR til træningsfunktioner, hvor man
har behov for at træne i en
simulation.
• Arbejdsafprøvning kan foregå
virtuelt i kontrollerede miljøer, hvor
specifikke færdigheder testes og
udvikles

Både VR og AR kan bruges til at effektivisere
træning og onboarding. Det kan også bruges
til undervisning, uden at brugerne samles
samme tid og sted. Hvis AR for alvor bliver
rullet ud til at assistere medarbejderes
dagligdag, betyder det også, at alle
medarbejdere kan udføre specialisters arbejde
og dagens faggrænser, bliver løsnet op.

• Genoptræning i VR, hvor man kan se
øvelserne og en træner får dataloggen og kan tilpasse fremadrettet
• Demente der kan gense oplevelser
fra tidligere I deres liv
• Undervisning i krævende/specielle
social- og sundhedsområder
• Børn der skal forberede sig til en
operation.

Behandlinger bliver personaliserede, når man
kan følge udviklingen i VR. Kontakten mellem
patient og den, der behandler, kan blive
tættere - selv på afstand. Man ved, at
indlæggelsestiden forkortes, jo bedre
forberedt man er på f.eks. en operation. Her
kan VR være behjælpelig både med at skabe
mere effektive behandlingsforløb og med at
give borgeren en bedre oplevelse.

• VR i undervisning vil ændre måden,
vi lærer på ved at give os mulighed
for at arbejde i virtuelle miljøer –
f.eks. et simuleret fysik- eller
kemilaboratorie med “dyrt udstyr”.

Undervisningen kan med VR give adgang til
steder, oplevelser og elementer mange skoler
eller elever i dag ikke har råd, ressourcer og
mulighed for. Immersive learning er en anden
mulighed, hvor læring og al undervisning
foregår i virtuelle miljøer, og eleverne
repræsenteres af deres avatar.

Middel

Perspektiv og muligheder:

Høj

Impact

Hvor ses det?

Høj

Børn og
læring

Social og
sundhed

Arbejdsmarked
og erhverv

Hvad betyder tendensen for danske kommuner
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• Træning og læring (Khora og Vestas
ift. svære tekniske situationer, der
ellers vil være ressourcekrævende).
• AR som et videnslag oven på ting.
• 3D modeller af bygninger i f.eks.
BIM (building information
modelling).

Med VR og Ar kan større investeringer
visualiseres før beslutninger tages. AR gør
yderligere, at medarbejdere ikke behøver
avanceret teknisk viden for at udøve
specialistopgaver, da AR kan være en guide.
Det kan potentielt udviske faggrænser inden
for specielt tekniske opgaver.

• Empati – at opleve ting fra en
andens vinkel.
• Integration – oversættelse direkte
gennem kameraet på telefonen.
• Fjern-deltagelse med virkelig og
emotionel oplevelse af møder,
kultur, debatter og demokrati.

VR og AR kan bruges til at inddrage borgeren
og potentielt sænke barrieren for, hvordan og
hvornår en borger kan involveres. Forestil dig
VR-visualiseringer af en ny grusgrav eller et nyt
bibliotek, som kommunen vil bygge eller en
AR-applikation, hvor du kan pege mod noget i
din kommune og se hvad det koster -en
skraldespand - et plejehjem - en vej etc.

• Møder i VR i Facebooks beta
applikation Spaces.
• HR: træning og læring i VR
universer.
• Overblik gennem digitale visuelle
lag, evt. i samarbejde med en
digital assistent.

Kommunikation i VR kan som videomøder
muliggøre mindre rejse og mere fleksibilitet.
Forskellen er, at VR kan give en oplevelse som
er lige så god, som hvis deltagerne var i det
samme lokale. Hvis møder i VR bliver
almindeligt, betyder det også, at al
kommunikation, inkl. kropsprog, automatisk kan
dokumenteres og genbesøges.

Impact

Høj

Perspektiv og muligheder:

Middel

Hvor ses det?

Middel

Administration
og organisation

Kommune:
Demokrati &
involvering

Miljø, teknik
og forsyning

Hvad betyder tendensen for danske kommuner
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Cases: VR& AR

Khora Care – livskvalitet gennem minder

Altspace VR - Social samvær gennem VR

Khora Care er et dansk produceret VR-produkt, der bruges
til demente til at fremkalde genkendelige minder fra den
dementes liv.

AltspaceVR er en social platform for virtuel virkelighed. Mød
folk fra hele verden, deltag i live-events og spil interaktive
spil med venner. Kom tæt på og få en mere personlig
oplevelse med de mennesker, du taler med eller spring ind i
et oplæg og lyt til en taler.

Dette gøres ved hjælp af 360 graders video, der vises
gennem VR-briller. Khora Care kommer som et komplet sæt
i en kuffert, klar til brug med en personlig video, der er
lavet specielt til den demente.
Formålet med projektet er at være med til at højne den
dementes livskvalitet ved at genskabe gamle minder.

Dare Disrupt

Altspave VR understøtter alle kendte VR-platforme og gør
det muligt at have realtids-interaktion i et ellers lukket medie.
Nu kan du møde rigtige mennesker gennem VR. Alt fra entil-en samtaler eller åbne events som underholdning eller en
paneldebat.
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Deleøkonomi &
Blockchain

Dare Disrupt
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Introduktion - Deleøkonomi & Blockchain
Hvad er det:
Digitaliseringen har skabt en form for transparens, der gør det muligt (og
attraktivt) at dele aktiver i stedet for at eje dem. Vi kalder det Deleøkonomi.
20% af danskerne benytter deleøkonomiske tjenester, med størstedelen
(15%) som forbrugere og ca. 2% som udlejere og ca. 2% som både udlejere
og forbrugere.
Med blockchainteknologien kan vi for første gang skabe digitale identiteter,
der ikke kan kopieres. Det kan bruges til at bygge en valuta (f.eks. bitcoins),
skabe markedspladser eller såkaldt smarte kontrakter. Blockchain er basalt
set en distribueret database, som er ekstrem vanskelig at manipulere.
Blockchainteknologien bidrager til internettet med det sikkerhedslag, vi
altid har manglet.

Hvor ses det i dag:
Der er registreret lidt mere end 100 forskellige deleøkonomiske platforme i
Danmark i 2017, men antallet er over 3 gange så stort. Mest kendt er nok
Airbnb, hvor du kan leje en lejlighed, et hus, en husbåd, et slot, en ø, en
oplevelse osv. Andre populære platforme i Danmark er GoMore
(samkørsel), Trunkbird (transport af ting), ShareDesk (kontorpladser),
Kickstarter (fælles finansiering af projekter), Patientslikeme (deling af
patientdata globalt), Denlilletjeneste (håndværkerservices).
Blockchain er stadig i en tidlig fase, men perspektivet er stort. Der er
mange blockchainprojekter på vej i pilotfaser i Danmark. De danske banker
deltager i fællesskabet R3, der undersøger mulige anvendelser i
finanssektoren. Mærsk og IBM arbejder sammen om at skabe en åben
fælles platform for udveksling af information om containere. IT-Universitetet
har grundlagt European Blockchain Center, der løbende skal forske og
uddanne på området.

Dare Disrupt
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Introduktion - Deleøkonomi & blockchain
Drivere
• Decentrale netværk som internettet eller
Facebook har styrket vores muligheder for
per to per kommunikation.
• Digitale billeder har gjort det muligt troværdigt at
dokumentere tilstedeværelsen og standen af et aktiv som
f.eks. en lejlighed eller en bil. Særligt har Facebook skabt
troværdighed omkring vores personlige profil online. Det har
øget tilliden og skabt grobund for deleøkonomien.
• Computerkraft, kryptering og hurtigt netværk muliggør
den distribuerede infrastruktur, som udgøre kernen i en
blockchain og er fundamentet for det høje niveau af
sikkerhed.

Forventet udvikling - blockchain

Kort sigt
ca

3
3

år

Lang sigt

+

år

Dare Disrupt

Blockchain er fortsat en umoden teknologi, og
der vil på kort sigt være fokus på at bevise
robustheden og undersøge mulighederne i
teknologien. Alle er enige om potentialet, men
kæmper fortsat med at finde de rigtige cases.

Blockchain er i høj grad en infrastruktur mere end det er en
applikation. Der er dog ingen tvivl om, at de applikationer, der
skabes med blockchain, bliver væsentlige.

Forventet udvikling - deleøkonomi

Kort sigt
ca

3

år

Deleøkonomiens platforme oplever stor vækst.
Efterhånden som IoT bringer flere ting på nettet,
og de øgede krav til brugervenlighed gør
mange ting nemmere at betjene uden
forudgående kendskab, vil typen af aktiver stige
og barrierne for at tilgå dem falde.

Lang sigt

Vi bevæger os mod et streaming mindset.
Værdien af at eje bliver mindre sammenlignet
med at have adgang. Særligt hos de unge
generationer ser vi dette skift slå igennem.
år Netflix, Spotify og Airbnb har opdraget os til
at dele og forbruge i strømme af ting, services, produkter,
transport og oplevelser, når vi har behov. Fortsætter de
digitale platforme med at gøre strømmene af delbare
ressourcer både mere sikkert, hurtigere og billigere, vil
deleøkonomien træder ind i vores liv på mange flere
områder, end tilfældet er i dag.

+

3

Blockchain har potentialet til at blive
infrastrukturen for al udveksling af digitale
aktiver på internettet. Det er også en
demokratisering af markedspladsen, som nu kan
skabes af alle og om alle typer af aktiver.
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Perspektiv for danske kommuner
Den offentlige sektor er på mange måder en deleøkonomi. Vi
deler udgifterne til sundhedssektoren, infrastruktur og
uddannelse. Med digitalisering, platforms og deleøkonomi
vokser typen af aktiver eksplosivt. Deleøkonomien skaber
konkrete besparelser for deltagerne, men har også en positiv
effekt på miljøet ved en mere effektiv udnyttelse af
ressourcerne. Kommunerne kan med fordel være med til at
orkestrere denne udvikling. Både fordi det er god økonomi for
kommunen og dens borgere, men også fordi den skaber
involvering og relationer på tværs af samfundsskel.
Deleøkonomi kan dog også koste arbejdspladser. Når flere
borgere deler de samme aktiver, skal der bruges mindre. Det
betyder lavere produktion og lavere vækst.
Blockchain er digitalisering af tryghed. Med blockchain kan vi
stole på de digitale transaktioner. For kommunen er blockchain
en mulighed for at etablere egne markedspladser - facilitere
transaktioner mellem borgerne - og en mulighed for at
digitalisere områder, som i dag har det svært i
digitaliseringsprocessen f.eks. sundhedsdata.
Blockchain og muligheden for at etablere markedspladser vil
styrke deleøkonomien og i det hele taget skabe en udveksling
af aktiver, som kan være endog særdeles vanskelig at beskatte.

Nye muligheder
Det store potentiale i deleøkonomien er at øge udnyttelsen af
dyre aktiver. Hvilke aktiver har kommunerne, som kunne
benyttes på tværs af kommunegrænserne? Hvad nu hvis
kommunerne delte adgang til en asfalteringsmaskine eller
specialiseret personale? Hvad nu hvis borgere kunne låne
haveredskaber af kommunen i weekenden – eller låne en
medarbejder en halv dag?
Med IoT (sensorer) kan man følge brugen af bygninger (skoler,
institutioner og kontorer) i realtid. Hvad nu hvis ledige lokaler
kunne benyttes af borgere – eksempelvis til at fremme
entreprenørskab ved at udlåne kontorfaciliteter eller et
skolekøkken til en cateringvirksomhed?
Med Blockchain kan kommunen skabe egne lokale
markedspladser - f.eks. kunne deltagelse i frivilligt arbejde i
flygtningemodtagecentret handles for adgang til
fodboldbanen.

Dare Disrupt
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Social og
sundhed

• Indeksering af hjælpemidler vil gøre
det muligt at cirkulere og dele
ressourcerne bedre.
• Blockchain kan gøre smarte
sundhedskontrakter mulige, så
borgere belønnes/straffes, hvis ikke
de holder deres del af aftalen eks.
motion på recept.

Med smarte kontrakter kan der indgås nogle
helt nye former for samarbejder mellem
borger og sundhedsvæsenet. Det vil give
transparens og mulighed for at følge
progressionen i sundhedsfremmende tiltag.

• Platforme som Peergrade.io gør
feedback fra andre elever og
undervisere muligt online, så hver elev
får mere feedback på sit arbejde og
dermed højner sin læring.
• Peer to peer learning i netværk, på
skoler og på MOOCs bliver stadig
brugt af flere.

Digitale netværk af viden og hjælp vil være
tilgængelige til eks. lektiehjælp og feedback.
Undervisningsmoduler kan streames og
benyttes på tværs af lande og fra de bedste
universiteter, så underviseren vil få en ny rolle
med at kuratere og sammensætte materiale.

Dare Disrupt

Middel

Kommunen kan hjælpe SMVere og
entreprenører på nye måder ved at give
adgang til ting, ansatte, ressourcer, lokaler,
redskaber, viden osv. Jobcentrene vil opleve
nye profiltyper med nye behov, hvor
freelancere ikke er arbejdsløse, men mangler
flere opgaver på platformene.

Middel

• Nye platforme for opgaver,
projekter og freelancearbejde som danske Engineer.it.
• Delebyer.dk er en offentlig side,
der sætter spot på ”bibliotekstanken” for ting.

Impact

Høj/
Middel

Perspektiv og muligheder:

Arbejdsmarked
og erhverv

Hvor ses det?

Børn og
læring

Hvad betyder tendensen for danske kommuner
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• Deleplatforme som Flow2 gør det
muligt at dele kapaciteten på dyre
maskiner (gravemaskiner,
rendegravere osv.).
• SmartGrid hvor det er muligt at
sælge energi tilbage til elnettet.

Gennem blockchain-teknologi og smartkontrakter, kan forsyningskæder automatiseres
på en smartere måde - automatisk, digitalt og
sikkert. Ved at kombinere deleøkonomi med
blockchain kan miljø- og teknik-opgaver også
deles op i microopgaver som sættes i ”udbud”
til borgerne. På den måde kan kommunen gå
fra borgerservice til serviceborger.

• Nye former for tillid, både for det
ikke materialistiske som blockchainteknologi, men også tilllid til gennem deleøkonomi at låne og
leje dine ejendele ud til fremmede
mennesker.

Deleøkonomien er en attraktiv måde at skabe
involvering af borgerne. Det øger den
gensidige tillid og skaber en mere effektiv
anvendelse af knappe ressourcer.

• Lokale centraliserede blockchains
eller cryptocurrencies for
afgrænsede opgaver - så som
ejendomsregistrering eller
belønning af frivilligt arbejde.
• Platforme for deling af kommunens
resourcer - så som lokaler og
maskiner.

Deling af aktiver gennem smarte kontrakter er
en mulighed for at ændre grundlæggende i
den måde, kommunen er organiseret og
hænger sammen med det lokale erhvervsliv.

Blockchain er en attraktiv infrastruktur til
formalisering af digitale relationer f.eks. nærdemokrati.

Impact

Høj/
Middel

Perspektiv og muligheder:

Høj

Hvor ses det?

Middel

Administration
og organisation

Kommune:
Demokrati &
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Hvad betyder tendensen for danske kommuner
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Cases: Deleøkonomi & blockchain

Upwork – dele-medarbejdere

MONI – penge og identitet på blockchain

På Upwork kan du både hyre og blive hyret til det, som dine
kompetencer passer til.

Finland bruger blockchain-teknologi til at hjælpe asylsøgere
uden en bankkonto og kreditkort ind i den digitale økonomi.
Finlands udlændingeservice er begyndt at give flygtninge
forudbetalte Mastercards frem for kontanter.

Som arbejdsgiver kan du enten oprette et specifikt jobopslag,
med de kriterier du leder efter eller søge i en database af
ledige freelancers.
Som freelancer kan du oprette dig i kartoteket med dine
kompetencer og herefter vurdere de tilbud, du får.
Du kan arbejde hjemme eller hos din klient. Dette giver stor
fleksibilitet for begge parter, da det åbner muligheder for at
løse opgaver uden for dit nærområde.

Dare Disrupt

Disse forudbetalte kort, der er blevet udviklet af HelsinAI
firmaet MONI, giver også flygtninge en unik digital identitet
gemt på en blockchain.
MONIs CEO Antti Pennanen siger, at han håber at se denne
service blive brugt af flygtningelejre over hele verden.
MONIs mission er økonomisk inklusion og især at hjælpe
mennesker i udviklingslande.

29

Data,
privatliv,
transparens
& sikkerhed

Dare Disrupt
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Introduktion - Data, privatliv, transparens og sikkerhed
Hvad er det:
Denne del sætter fokus på de nye spørgsmål og muligheder, der rejser sig
for kommunerne omkring en ny afgrænsning af, hvad der er privatliv, og
hvad vi ved om hinanden.
Kommunerne har aldrig haft så mange data om sine institutioner og
borgerne som nu. Det giver nye muligheder, og det rejser en række etiske
og sikkerhedsmæssige spørgsmål, der er relevante for både kommunen og
for borgerne selv. Kommunerne kommer i stigende grad til at være ejer og
formidler af data og skal forholde sig til, hvordan forholdet mellem
udveksling og registrering af digital dokumentation håndteres.
Hvilken data deler vi med hvem, og hvem har adgang til data? Kommunen
bør overveje hvilke data, den selv bedst skal eje, hvilken data borgeren skal
eje selv, og hvilken data der kan ejes af tredje part. Vil kommunen f.eks.
kræve, at borgerne deler data for at få adgang til konkrete ydelser? Og
hvad sker der, når andre aktører kræver ejerskab over borgernes data for til
gengæld at tilbyde services til borgerne?

Hvor ses det i dag:
• Silkeborg Kommune har brugt data fra BBR-registeret, sundhedsdata og
geodata til at beregne, hvor de skal bygge nye tandplejeklinikker.
• Open Data Aarhus giver alle interesserede mulighed for på en nem måde
at tilgå data fra Aarhus Kommune. Det er eksempelvis data inden for
trafik, kultur, natur, miljø og meget mere.
• Firmaer som Google og Facebook lever af at sælge data om deres
brugere til annoncører.
• Teknologi som blockchain begynder at få mere opmærksomhed, da det
er med til at ændre måden, vi tænker sikkerhed og transparens på.

Dare Disrupt
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Introduktion - Data, privatliv, transparens og sikkerhed
Drivere
• Udviklingen af blockchain-teknologi og
decentraliserede systemer.
• Flere databaserede systemer og attraktive
ydelser baseret på data med f.eks. kunstig intelligens gør, at
vi deler mere og mere data.
• Mængden af data, der genereres hver dag, bliver større og
større.
• Flere systemer skal tale sammen og forbindes med
hinanden på kryds og tværs.

Forventet udvikling

Kort sigt
ca

Med EUs kommende dataforordning får vi et
tiltrængt rammeværk for håndtering af data. Ud
over at få styr på eksisterende løsninger vil nye
teknologier som f.eks. blockchain skabe en ny
år form for sikkerhed og tillid i netværket. Vi
forventer, at der de næste 3 år etableres et
sprog og en
forståelse omkring nye måder at dele og omgås personlig
information på – en samtale, om hvad etikken inden for data,
privatliv, transparens og sikkerhed er, burde være meget aktuel.

3

Lang sigt
Vigtige spørgsmål
• Hvor langt kan eller skal kommunen gå i forhold til at bruge
?
borgerens data? Er det ok at analysere på borgernes data i
forhold til at optimere på forhold i kommunen?

• Skal kommunen levere fuld transparens i forhold til deres
?
data? - Lidt som vi ser det med Aarhus Open Data.
• Hvordan balancerer man transparens med sikkerhed og
?
privatliv?

• Hvad sker der, når en borger begynder at give sin data væk til
?
kommercielle interesser til fordel for ydelser, som borgeren
ikke kan få hos kommunen, eller som kommunen ikke kan
levere hurtigt nok eller godt nok - f.eks. diagnoser og
undervisning?
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år

Værdien af personlig data stiger og er i
stigende grad en handelsvare – hvor du selv
kan bestemme, hvem du giver eller sælger
din data til. Man kunne f.eks. forestille sig, at
Facebook ville betaler dig for din data og for
at bruge deres services.

Krav til kommunen om at frigive data til borgerne, hvis
kommunen ikke formår at bruge data til noget positivt f.eks. at levere bedre services, end det kommercielle
marked.
Blockchain-teknologi og decentraliserede systemer kan være
med til at flytte vores mindset omkring værdien af data, og
hvordan vi bruger den. Hvis din personlige information - som
f.eks. identifikation, økonomi og sundhedsdata - ikke
længere er bundet op på en national autoritet, men kan
bevæge sig frit verden over, vil det kunne åbne op for helt
nye måder at leve og arbejde på.
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Perspektiv for danske kommuner
Data bliver generelt mere og mere tilgængeligt og kan ikke
gemmes væk. Det betyder, at kommunen skal finde en
fornuftig måde, hvorpå den kan dele data med borgeren både borgerens egne data, men også borgerens mulighed for
at tilgå kommunens data. For en kommune kan det betyde, at
måden at omgås data på skal gentænkes.
Et komplekst system som kommunal data, stiller krav til fælles
standarder og kommunikation, så data nemt, men sikkert kan
bevæge sig rundt i hele landet fra kommune til kommune,
gnidningsfrit. Der findes allerede i dag platforme, der tilbyder
at forbinde kommunal data på tværs af forvaltninger og
kommuner, men kommunen bør tage stilling til, om disse
løsninger bedst udvikles af eksterne aktører, eller om det er
noget, kommunerne selv vil have ejerskab over.
De nye krav til beskyttelse af privatliv, transparens og sikkerhed
vil stille væsentlige krav til videreudvikling af den
fælleskommunale rammearkitektur.
Mængden af data skal kunne håndteres på en måde, så det
giver mening. Altså ikke gemmes væk, men heller ikke gives
væk. Borgeren skal føle sig sikker på, at det er deres data, men
samtidig kunne have fri adgang til den.
Borgerne skal også forventes at bruge andre serviceudbydere
end kommunen og giver dermed personlig data til tredje-part.
Hvordan vil kommunen håndtere data som et værdifuldt aktiv,
hvis andre kan tilbyde anden og bedre service mod at de får
adgang til borgerens data.
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Nye muligheder
Nye services udvikles, så borgerne selv kan analysere deres
data. Data og AI kan også hjælpe til med at bygge en bedre
kommune gennem bedre forståelse via kommunens data.
Sagsbehandling kan lettes, hvis der er fuld transparens
omkring alt data, og data frit kan rejse mellem alle
kommuner.
Hvis persondata lægger på et globalt netværk, f.eks. en
blockchain, vil imigranter og flygtninge, der kommer til
Danmark, lettere kunne identificeres, administreres og
behandles med fuld transparens.
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Cases: Data, privatliv, transparens og sikkerhed

Open Data Aarhus

Open311

Open Data Aarhus (ODAA) er et af kerneprojekterne
i Smart Aarhus.

Open311 er en protokol, som ud over mange andre ting
kan implementere og skabe interoperable systemer. Med
andre ord, Open311 samler flere tjenester i én.

ODAA giver alle interesserede mulighed for på en nem
måde at tilgå data fra Aarhus Kommune og partnerne i
Smart Aarhus. Det er eksempelvis data inden for trafik,
kultur, natur, miljø og meget mere.
Det overordnede formål med www.odaa.dk er at gøre data
fra Aarhus-området frit tilgængelige for at understøtte
produktivitet og innovation ved højere grad af udnyttelse af
data.
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Open311 er nu blevet et rigt økosystem af byer og
teknologiplatforme rundt om i verden, der bygger fælles
infrastruktur for at folk bedre kan engagere sig med deres
regering og få forbindelse til deres samfund.
Open311 begyndte først med et API for Washington DCs
311-system, men er nu blevet udbredt til flere byer og
lande og har bragt mange byer, virksomheder og
organisationer sammen i et produktivt samarbejde.
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Executive summaries
For hvert af de seks kommunale områder
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Arbejdsmarked og Erhverv
Intro
Arbejdsmarkedet vil forandres mere end digitaliseringen har
gjort det hidtil. Det vil betyde nye værdikæder og nye
strukturer i vores organisationer og virksomheder. En rapport
fra McKinsey estimerer, at op mod 40 pct. af arbejdstimerne
bliver automatiseret frem mod 2030. Men der skabes også nye
funktioner, og der vil være et stort behov for nye
kompetencesæt, altså uddannelse og tilpasning af nuværende
kompetencer til nye krav. Erhvervslivet kommer til at have et
stort behov for arbejdskraft med digitale og fleksible
kompetencesæt og flere vil arbejde som freelancere og/eller i
jobs, hvor deres kompetencer købes ad hoc.
Kommunernes opgave er både at støtte erhvervslivet i
kommunen til fremgang og vækst, men også at hjælpe dem,
der står uden for arbejdsmarkedet. I dag står mange
kommuner og virksomheder med udfordringen, at der ikke er
nok kvalificeret arbejdskraft. Mange unge vil ikke tage en
erhvervsuddannelse, og samtidigt står mange uden for
arbejdsmarkedet.
Fremtidens teknologier har potentiale til at sænke barriererne
for at komme ind på arbejdsmarkedet f.eks. ved hjælp af mere
tilgængelig og fleksibel opkvalificering. De kompetencer, som
efterspørges på arbejdsmarkedet, vil også ændre sig hen mod
mere fokus på generelle kompetencer og mindre på en
specifik tillært teknisk faglighed, hvilket kræver, at jobcentrene
retænker sin måde at arbejde på.
Created by Jcomp - Freepik.om
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Arbejdsmarked og Erhverv – de fem teknologiske temaer
Kunstig intelligens, big data og robotter

Robotter kan være både fysiske eller helt digitale. Kunstig intelligens (AI) er ”hjernen” bag en robot. AI er algoritmer, der
bruger computerkraft og (big) data til tænke eller opføre sig autonomt. AI kan se sammenhænge, mennesket ikke kan se
selv. De mest almindelige robotter i dag er Robot Proces Automation (RPA), som kan overtage standardiserede digitale
processer som at flytte data eller udfylde formularer etc. Disse robotter udfører allerede nogle af de opgaver, mennesker
tidligere udførte. I fremtiden kommer mere avancerede AI-robotter også til at udføre komplekse opgaver som kræver
vurdering.

Internet of Things

Internet of Things er en betegnelse for alle de ting, der i dag er forbundet til internettet. Det kan være alt fra simple
sensorer, der måler lys i et lokale, luftforurening, hjerteslag hos en person - til de 1,6 mia. nye smartphones, der hvert år
kobles på nettet.

Virtual Reality og Augmented Reality

Virtual Reality (VR) er en teknologi, hvor en skærm fører dig ind i et digitalt univers. Virtual Reality kan få os til at føle, at vi er
et andet sted, uden at vi fysisk er det. Augmented Reality (AR) er et digitalt lag oven på virkeligheden, du får gennem et
display – måske mest kendt fra Googles Glass-satsning eller Pockemon Go.

Deleøkonomi og Blockchain

Hele tanken bag deleøkonomien og ´adgang i stedet for ejerskab´ bygger på en bedre ressourceanvendelse, hvor ting
”streames”, udlånes og byttes på kryds og tværs af de digitale platforme, der findes. Blockchain er basalt set en distribueret
database, som er ekstrem vanskelig at manipulere. Med blockchain-teknologien kan vi for første gang skabe digitale
identiteter, der ikke kan kopieres. Det kan bruges til at bygge en valuta (fx bitcoins), skabe markedspladser eller såkaldt
smarte kontrakter.

Data, privatliv og transparens

Data, privatliv, transparens og sikkerhed dækker over et bredt felt af teknologiske symptomer og kendetegn, der gør sig
gældende i digitaliseringen. De fire emner åbner op for en masse spørgsmål i forhold til tillid, etik og moral.

Dare Disrupt
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Arbejdsmarked og Erhverv
Hvad nu hvis…

Hvad sker der i Danmark lige
nu…
Nogle piloter:
• LærDansk pilot med Cerego.com til
sprogundervisning.
• Aarhus Kommune har en app, der kan hjælpe ledige
med at finde jobs i nærheden (lokationsbaseret) i
kombination med de kompetencer, de har.
• Vallensbæk dimensionerer deres infrastruktur efter
data fra brug, så de udvikler byen, som den bruges.
• I Aarhus har man et smalbåndsnetværk med 16 LoRasendere fordelt i byen, der har ca. 100 IoT-projekter i
gang med f.eks træer, der måler luftkvalitet og kan
give besked, hvis de har fået for meget salt.
• Delebyer.dk er en platform sat op i et samarbejde
mellem Realdania, Grøn Omstillingsfond og Dansk
Arkitektur Center. Lejre, Slagelse, Middelfart,
Frederikssund og Nyborg kommuner er med i
projektet.
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… Mange af de nuværende uddannelser bliver
overflødige, fordi al viden kan trækkes frem,
når den skal anvendes?
…alle f.eks. tekniske opgaver kan beskrives på
stedet af AR-briller eller læringsrobot, og alle
dermed kan blive kvalificeret til at udføre dem?
… dele af jobmarkedet flytter til en virtuel
platform?
… man kan se kvalificeret ledig arbejdskraft i
realtid?
…kommunens start ups har adgang til alle
kommunens ressourcer?
… jobs besættes on demand, og kommunens
borgeres kompetencer kan købes for en time
af gangen?
… alle har en personlig google translate
øresnegl, og sprog er dermed ikke længere en
barriere?

38

Perspektiver for Arbejdsmarked og Erhverv
Jobcentret kigger på kompetencer frem for uddannelser
Historisk har grundprincippet været, at folk tog en uddannelse, der gav kompetencer til hele arbejdslivet. Fremover vil
teknologien hurtigere og mere radikalt udfordre én uddannelse til hele arbejdslivet - ligesom VR-briller og AI vil gøre
sprogkundskaber, konkret teknisk viden og kendskab til manualer mindre vigtigt. Jobcentrene vil derfor skulle hjælpe
borgerne til at matche deres mangfoldighed af relevante kompetencer med jobmuligheder. Det vil udvaske klassiske
opdelinger i faggrupper og stille nye krav til jobcentrene. Det bliver også muligt via VR og kunstig intelligens at få
indsigt i borgerens interesser og dermed matche udbud og efterspørgsel. Ligeledes er det muligt via VR og de rum, det
kan skabe, at motivere og nudge de ledige samt skabe en fast struktur i hverdagen med social input – ligesom i et
arbejde, så den ledige er trænet og klar til arbejdsmarkedet 24/7. Her kan den personlige læringsrobot også
understøtte, at den ledige har de kompetencer, som efterspørges fra arbejdsmarkedet.

Matching af kompetencer og jobs på digitale platforme
Digitale støvsugere på nettet vil kende den enkeltes kompetencer og erfaring. CV og ansøgning bliver mindre vigtigt,
lige som der vil være en konkurrence mellem platforme. Eksempelvis Crowd recruiting, hvor man rekrutterer og bliver
rekrutteret i eget netværk. Jobcentrene får dermed bedre muligheder for at matche udbud og efterspørgsel i realtid
gennem mere sofistikerede søge-funktioner og bedre viden om den enkeltes kompetencer.

Datadrevne analyser giver individuelt tilpasset rådgivning
Kunstig intelligens giver bl.a. mulighed for at se mønstre, som øjet ikke ser. Der vil komme en langt bedre viden om
effekten af forskellige rådgivninger i forhold til at fremme erhvervslivets - f.eks. SMV´ernes - vækstmuligheder. Der vil
også komme meget mere gennemsigtighed omkring hvilke indsatser, som gør en forskel for den enkelte virksomhed og virksomheder generelt i forhold til at skabe et Danmark i vækst og balance.
Det kan for SMV´erne være en udfordring at omstille sig til de nye teknologier, men ved brug af VR, IOT, og AI samt at
koble det op på vidensdeling bl.a. fra udlandet er det muligt at understøtte systematisk rådgivning og læring digitalt.
Det er ligeledes muligt at tilgå individuel rådgivning 24/7 uafhængigt af, hvor du er i verden.

Dare Disrupt
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Perspektiver for Arbejdsmarked og Erhverv
Opkvalificering bliver individuel og jobprøvning realistisk
Det vil give et stort behov for at efteruddanne mange til at kunne varetage nye jobfunktioner de kommende år. Kunstig
intelligens, læringsbots og Virtial Relity giver nye muligheder for at tilføre individuel og skræddersyet
kompetenceudvikling i pensum og omfang- uafhængigt af tid og sted. AR og VR vil gøre online-uddannelse mere
nærværende og tilstede 24/7. Samtidig kan der til f.eks. jobprøvning opstilles virtuelle læringsmiljøer, der matcher en
konkret arbejdssituation en-til-en – hvor fejl ikke har konsekvenser!

Ny opgaver og udfordringer for jobcentrene
I dag oplever flere kommuner, at de har svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft inden for visse faggrupper og
landsdele. Udfordringen vil – i forhold til de nye og eftertragtede profiler – tage til de kommende år, hvor
arbejdsmarkedet forandres mere, end det har gjort hidtil. Det vil betyde nye værdikæder og strukturer i organisationer
og virksomheder, og at mange arbejdsfunktioner automatiseres samtidig med, at mange nye jobfunktioner opstår - som
f.eks. betjening af simple robotter i serviceerhvervene. Men der bliver også brug for højt specialiseret arbejdskraft til at
øge vores styrkepositioner på medico osv. Samtidig kommer mere flydende geografiske grænser for jobs og nye typer
mere fleksible ansættelser og freelance-tilknytning til at udfordre den geografiske afgrænsning af jobcentre.

Freelancere og mikro-opgaver
I fremtiden betyder kommunegrænsen og landegrænserne også mindre i forhold til rekruttering af arbejdskraft, og det
medfører, at det i højere grad bliver muligt at udbyde og vælge arbejdsopgaver ad hoc. Teknologien giver nye
muligheder i forhold til den industrielle logik med stordriftsfordele og faste jobbeskrivelser. Jobs kan brydes ned i
”mikro-opgaver” - når der er adgang til viden om alles kompetencer - og ønsker om at udbyde deres ressourcer samtidig med, at sensorer kan fortælle, hvornår en plæne skal klippes, et træ have klippet grene, sandsække sættes op
for en oversvømmelse osv.
Deleøkonomien og freelancerplatforme åbner nye muligheder for efterspørgselsbaserede jobs og opgaver. Personer
kan aflønnes for en specifik opgave i stedet for at blive ansat. For jobcentrene vil det betyde en ny type kandidat i de
kommende år – en der ikke er arbejdsløs, men ikke arbejder fuldtid, som har behov for flere opgaver. Mikro-opgaverne
kan også være en måde at komme ind på arbejdsmarkedet.
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• For erhvervslivet vil IoT ses i
produkter og produktioner, både når
det gælder om at få data retur vedr.
brug af produkter og med at
optimere flowet i en virksomheds
opgaver.
• Registrering vedr. brug af en
bygning når den lånes/lejes ud til
borgere til f.eks. start-up aktiviteter.
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• VR til træningsfunktioner, hvor man
har behov for at træne i en
simulation.
• Arbejdsafprøvning kan foregå
virtuelt i kontrollerede miljøer, hvor
specifikke færdigheder testes og
udvikles.

Høj

Der opstår nye muligheder for effektivisering
og konkurrence for virksomhederne. På
beskæftigelsesområdet opstår udfordringer
med stort behov for videreuddannelse og
efteruddannelse/tilpasning til det nye
jobmarked, når nogle typer af jobs forsvinder.

De store mængder data fra IoT kan åbnes og
bruges til at styrke innovationskraften i
kommunen i partnerskab med erhvervslivet.
IoT giver mulighed for at bryde opgaver ned
til microopgaver. Microopgaver er en ny form
for arbejdsmarked, som kræver nye former for
kompetencer og en anden støtte fra
jobcentrene, men de kan også bruges som en
mulighed f.eks. som jobtræning.

Middel

AI, big data og
robotter

• Software-robotter, der skaber
automatisering mellem IT systemer
eller robotter i simple opgaver
som græsslåmaskiner eller linjer på
fodboldbaner.
• Stor omstilling i kompetencekrav
fra arbejdsmarkedet.

Impact

Både VR og AR kan bruges til at effektivisere
træning og onboarding. De kan også bruges til
undervisning uafhængigt af koordinering af tid
og sted. Hvis AR for alvor bliver rullet ud til at
assistere medarbejderes dagligdag, betyder
det også, at alle medarbejdere kan udføre
specialisters arbejde, og de faggrænser, vi
kender i dag, vil blive udfordret.

Høj

Perspektiv og muligheder:

VR og AR

Hvor ses det?

Internet og
things

Hvad betyder tendenserne for danske kommuner
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Hvor ses det?

Perspektiv og muligheder:

Impact

• Nye platforme for opgaver,
projekter og freelancearbejde som
danske Engineer.it
• Delebyer.dk er en offentlig side
der sætter spot på ”bibliotekstanken” for ting.

Kommunen kan hjælpe SMVere og
entreprenører på nye måder ved at give
adgang til ting, ansatte, ressourcer, lokaler,
redskaber, viden osv. Beskæftigelsen vil opleve
nye profiltyper med nye behov - f.eks. en der
er arbejdsløs, eller en der ikke arbejder fuldtid,
som mangler hjælp til ”opgaver” på
platformene.

Middel/
Høj

Deleøkonomi
og blockchain

Hvad betyder tendenserne for danske kommuner
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Cases: Arbejdsmarked og Erhverv

HireAlchemy - find den rigtige kandidat, hver gang

Keofitt - kompetenceopdatering gennem VR

HireAlchemys kunstige intelligensplatform arbejder med
talenterhvervelse og optimering af arbejdsstyrken. Den
tilbyder at finde den rigtige kandidat til det rigtige job ved at
analysere data på kryds og tværs - blandt andet fra diverse
sociale platforme og jobdatabaser.

Keofitt, der producerer ventiler, har lavet et VR-kursus til at
uddanne deres brugere og kunder til at forstå, hvordan deres nye
produkter fungerer.

Dette kan være med til at bygge en mere holistisk profil og
give et indblik i personlige og faglige interesser og mulighed
for ansættelse af netop den person, der vil fungere godt i din
organisation.
HireAlchemy tilbyder også at fortælle, hvilke yderligere
kompetencer der ville være nødvendige for at få en endnu
bedre kandidat til jobbet.
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Brugeren kan interagere “fysisk” med produktet i et sikkert
digitalt testmiljø og komme tættere på, hvordan produktet
fungerer i en virkelig kontekst.
Dette er med til at give en bedre og mere realistisk forståelse af
produktet, og brugeren er ikke bundet til en fast lokation for at
gennemgå en demonstration eller undervisning af et nyt produkt.
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Social og sundhed
Intro

De teknologiske hjælpemidler inden for social og sundhed
bliver langt mere sofistikerede i takt med, at teknologierne
udvikles eksponentielt, hvilket skaber uendelige muligheder,
men også flere krav og forventninger til kommunens ydelser og
datahåndtering.
Data og kunstig intelligens kan bruges både på individniveau
til at hjælpe f.eks. ældre til at bo hjemme længere - og bruges
på større grupper til at forudse, hvor indsatser og
forebyggende behandling skal sættes ind. Bedre data og
analyseværktøjer kan gøre det muligt at lægge fokus om fra
behandling til forebyggelse i meget højere grad end i dag. Det
bliver også muligt - på individniveau - at identificere risici,
hvilket vækker en række etiske dilemmaer omkring i hvor høj
grad, kommunen vil intensivere specifik adfærd hos borgerne.
Mange af de nye løsninger i sundhedssektoren vil blive baseret
på data. Det er vigtigt at huske, at det sandsynligvis bliver den,
der løser borgerens ønsker og problemer inden for sundhed
bedst, som også vil få adgang til alle sundhedsdata. Så hvis
kommunen ikke engagerer sig i borgernes sundhedsdata og
hvordan, de kan bruges, er der sandsynligvis nogle andre
aktører, der gør det. Det stiller nye forventninger til de
kommunale sundhedsordninger og til hvordan, kommunen
bedst servicerer sine borgere.
Created by Freepik
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Social og sundhed– de fem teknologiske temaer
Kunstig intelligens, big data og robotter

Robotter kan være både fysiske og helt digitale. Kunstig intelligens (AI) er ”hjernen” bag en robot. AI er algoritmer, der bruger
computerkraft og (big) data til at tænke eller opføre sig autonomt. AI kan se sammenhænge, som mennesket ikke selv kan se.
Digitale robotter kan f.eks. være Robot Proces Automation (RPA), som kan overtage standardiserede digitale processer. Fysiske
robotter kan både være redskaber, der selv kan udføre opgaver eller robotter, som hjælper eller forstærker de aktiviteter, et
menneske gør - så som at bøje et svagt led eller løfte noget tungt.

Internet of Things

Internet of Things er en betegnelse for alle de ting, der i dag er forbundet til internettet. Det kan være alt fra simple sensorer,
der måler lys i et lokale, luftforurening, hjerteslag hos en person - til de 1,6 mia. nye smartphones der hvert år kobles på nettet.

Virtual Reality og Augmented Reality

Virtual Reality (VR) er en teknologi, hvor en skærm fører dig ind i et digitalt univers. Virtual Reality kan få os til at føle, at vi er et
andet sted, uden at vi fysisk er det. Augmented Reality (AR) er et digitalt lag oven på virkeligheden, som du får gennem et
display – måske mest kendt fra Googles Glass-satsning eller Pockemon Go.

Deleøkonomi og Blockchain

Hele tanken bag deleøkonomien og ´adgang i stedet for ejerskab´ bygger på en bedre ressourceanvendelse, hvor ting
”streames”, udlånes og byttes på kryds og tværs af de digitale platforme, der findes. Blockchain er basalt set en distribueret
database, som er ekstrem vanskelig at manipulere. Med blockchain-teknologien kan vi for første gang skabe digitale
identiteter, der ikke kan kopieres. Det kan bruges til at bygge en valuta (fx bitcoins), skabe markedspladser eller såkaldt smarte
kontrakter.

Data, privatliv og transparens

Data, privatliv, transparens og sikkerhed dækker over et bredt felt af teknologiske symptomer og kendetegn, der gør sig
gældende i digitaliseringen. De fire emner åbner op for en masse spørgsmål i forhold til tillid, etik og moral.

Dare Disrupt
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Social og sundhed
Hvad nu hvis…

Hvad sker der i Danmark lige
nu…
Nogle piloter:
• IBM Watson i brug i Gentofte Kommune
til diagnosticering.
• Robotten "Romibo" i Faxe Kommune understøtter
børn med særlige behov til bedre at kunne indgå i
sociale sammenhænge.
• Sensorer med automatisk alarm, der sikrer hurtig hjælp
til ældre - hvis de falder ud af sengen – benyttes i
Hedensted, Syddjurs, Aabenraa og Aarhus kommuner.
• Hammel Neurocenter bruger VR til genoptræning af
patienter med motoriske skader.
• Lungeforeningen arbejder på at færdiggøre en virtuel
platform, hvor KOL-ramte kan dele erfaringer, og hvor
der kan skabes mere specialiserede forløb.
• Viborg Kommune tilbyder virtuel hjemme- og
sygepleje, hvor syge kan have kontakt med
sygeplejerske eller hjemmehjælper hjemmefra.

Dare Disrupt

… indsatser kunne prioriteres ud fra
konkret viden – realtime – om brug og
behov?
… alle borgere diagnosticerede sig selv
24/7?
… det var muligt præcist at forudsige en
persons helbred - hvem ejer så den
information?
… alle har en personlig
sundhedsassistent, der er tilgængelig 24
timer i døgnet?
… borgerne som udgangspunkt bruger
deres egne enheder til at modtage
behandling og hjælp?
…Blockchain

kunne gøre
sundhedsdata mere tilgængeligt
på tværs af siloer?
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Perspektiver for Social og sundhed
Fra behandling til forebyggelse og tidlig indsats
Kunstig intelligens handler om at se mønstre, som øjet ikke ser. Med big data og kunstig intelligens kan kommunerne
langt bedre forudsige, hvilke behandlinger og forebyggende indsatser, der reelt giver effekt. Den store mængde IoT
devices som smartphones og whearables kan opsamle passiv data, som kan bruges til at diagnosticere/konstatere
kommende sygdomme og sociale problemer baseret på ændringer i adfærden fra normalen. Mange borgere bruger
allerede i dag disse wearables og deler villigt data med dem, der tilbyder de bedste apps, funktioner eller oversigter.
Kommunen skal selvfølgelig tage stilling til hvilken data, der skal opsamles om borgeren, hvordan de skal bruges og
ikke mindst, hvordan de skal holdes sikre. En vigtig formodning er dog, at de aktører, der kan give borgeren de mest
attraktive ydelser baseret på deres sundhedsdata, også er dem, der får borgerens data. Derfor risikerer kommunen at
miste relevans og mulighed for at servicere sine borgere, hvis den ikke opbygger de nødvendige kompetencer i
sundhedsdata, big data og kunstig intelligens samt i sikkerhedssystemer.

Teknologi hjælper til at bo i eget hjem
I fremtiden bliver det muligt at tale med vores robotter, og de vil kunne hjælpe os til at forstå og forudse vores behov.
Der vil blive genereret viden fra sensorer og apps, der kan monitorere ændringer i adfærd og forudsige mentale
helbredsudfordringer og tilkalde familie eller hjemmehjælp. Kunstig intelligens vil kunne hjælpe borgere med psykiske
lidelse til at klare hverdagssituationer.

Borgerne diagnosticerer sig selv – og stiller nye krav til kommunen
Den øgede mængde data bliver også tilgængelig for borgeren, som med hjælp fra kunstig intelligens i højere grad
kan diagnosticere sig selv og stille krav til både behandling og forebyggende indsatser. Hvis kommunen ikke tilbyder
de ydelser borgerne ønsker, kan borgerne i stigende grad forventes at give deres sundhedsdata videre til andre - ofte
private aktører.

Behovsdrevet hjælp – ikke planlægningsstyret
Når en sensor kan monitorere eksempelvis aktivitet, søvn, blodtryk eller om en ble er våd og skal skiftes, kan
hverdagshjælpen finde sted, når behovet er størst. Organisering og udførelse af kommunens opgaver vil derfor også
kunne være behovsstyret - og ikke som i dag styret ud fra planlægningshensyn.

Dare Disrupt
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Perspektiver for Social og sundhed
Gaming, nudging og socialisering
Sensorer giver en enestående mulighed for at interagere med andre på nye måder. De sociale teknologier bliver
bedre, mere realistiske og motiverende - f.eks genoptræning med sportsstjerner i virtuelle miljøer - sociale
fællesskaber med virkelighedsnære avatarer for ældre og ensomme - social belønning af hensigtsmæssig adfærd f.eks
via motion og frivilligt arbejde.

Digitale assistenter effektiviserer og reducerer fejl i sagsbehandling
Der er et komplekst lovkatalog på socialområdet, hvilket stiller store krav til den enkelte sagsbehandler. Digitale
assistenter kan hjælpe til at reducere eller helt fjerne andelen af fejlbehandlinger. Kommunerne kommer til at skulle
diskutere, i hvor høj grad sagsbehandling i forhold til f.eks. Serviceloven skal automatiseres. I mange tilfælde er
digitale assistenter bedre til at trække store mængder data ud af forskellige systemer og forholde disse data til en
række opstillede kriterier.

Fejlmedicinering og individuel medicinering
Fejlmedicinering er en alvorlig og desværre ofte forekommende hændelse i alle sundhedssystemer. Fejlmedicinering
kan enten skyldes, at sundhedspersonalet har udskrevet eller ordineret forkert medicin eller har ordineret medicin i
forkerte mængder, eller at patienten har taget medicinen på en anden måde end foreskrevet. Teknologien kan hjælpe
på disse udfordringer. Borgerne vil i fremtiden få flere hjælpemidler til at kontrollere deres medicin og følge effekten
af medicinen. Meget af den viden og opfølgning, som i dag ligger i sundhedssystemet, vil borgerne selv kunne løfte.
Samtidig vil både sundhedspersonale og patienter få langt bedre digitale kontrolmuligheder ved udskrivning og
indtagelse af medicin. Projekter som den Digitale Pilleæske er første eksempler på dette. Endelig kommer der til at
ske en individualisering af medicinudskrivning. I dag udskrives medicin stort uden hensyntagen til den enkeltes dna og
reaktion på den pågældende medicin. Der har hidtil ikke være tilstrækkelige data til at kunne tilpasse medicin specifikt
til den enkeltes fysik. I fremtiden vil DNA og realtids-reaktion på medicin blive en integreret del af behandling.

Dare Disrupt
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• Wearables og healt-tech f.eks.
sensorer, ure, fitbits, pedometre i
telefoner osv -med dem kan man
følge med i sin motion og få råd og
vejledning via applikationer.
• Lægen kan følge patientens
genoptræning og rette til løbende.

Data omkring vores bevægelse og sundhed vil
give et nuanceret billede af, hvor der er
forebyggelsespotentiale. Borgere vil i stigende
grad bruge apps og digitale redskaber til
sundhedsfremme og forebyggelse - samt dele
data med læge og sundhedsvæsen.

• Genoptræning i VR, hvor man kan se
øvelserne og en træner kan få dataloggen og tilpasse fremadrettet.
• Demente der genser oplevelser fra
tidligere I deres liv.
• Undervisning i krævende/specielle
social- og sundhedsområder.
• Børn der skal forberede sig til en
operation.

Behandlinger bliver personaliserede, når man
kan følge udviklingen i VR. Kontakten mellem
patient og den, der behandler, kan blive
tættere - selv på afstand. Man ved at
indlæggelsestiden forkortes jo bedre forberedt
man er på f.eks. en operation. Her kan VR være
behjælpelig både med at skabe mere effektive
behandlingsforløb og give borgeren en bedre
oplevelse.
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Høj

Via passiv dataindsamling fra mobiltelefoner
vil der være mønstre og indsigt (for borgeren) i
adfærd, der kan spore sygdom tidligt.
Diagnoser via mobiltelefoner og globale
behandlingsmuligheder gør, at borgeren kan
”diagnosticere sig selv”.
Chatbotter og personlige assistenter øger
mulighederne for hjælp til selvhjælp.

Høj

AI, big data og
robotter

• I hjemmediagnosticering og
globale behandlingsmuligheder.
• Kampen om sundhedsdata er i
gang, og der genereres allerede i
dag meget store mængder data
fra hver enkelt borger.
• Terapi og behandling bliver
tilgængeligt via chatbotter.

Impact

Høj

Perspektiv og muligheder:

VR og AR

Hvor ses det?

Internet og
things

Hvad betyder tendenserne for danske kommuner
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Hvor ses det?

Perspektiv og muligheder:

• Indeksering af hjælpemidler vil
gøre det muligt at cirkulere og
dele ressourcerne bedre.
• Blockchain kan gøre smarte
sundhedskontrakter mulige, så
borgere belønnes/straffes, hvis
ikke de holder deres del af aftalen
– f.eks motion på recept.

Med smarte kontrakter kan der indgås nogle
helt nye former for samarbejder mellem
borger og sundhedsvæsenet. Det vil give
transparens og mulighed for at følge
progressionen i sundhedsfremmende tiltag.

Impact

Lav

Deleøkonomi
og Blockchain

Hvad betyder tendenserne for danske kommuner
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Cases: Social og sundhed

ROAM - exoskellet fra Otherlab

Guardtime - Patientdata på Blockchain

Et exoskellet er et mekanisk skellet, der bæres uden på
kroppen og hjælper med at forstærke vores styrke.

Når vi taler om Blockchain og sundhedspleje, er
dataudveksling typisk et stort emne. Blockchain kan
grundlæggende muliggøre dataudvekslingssystemer, der
er kryptografisk sikret. Dette ville give problemfri adgang
til historiske – og til realtids-patientdata, samtidig med at
byrden og omkostningerne ved dataafstemning
elimineres.

ROAM-exoskellettet består - i modsætning til andre
exoskelletter - af et stofbaseret letvægtsmateriale drevet af en
computer, sensorer og pneumatik, hvilket gør ROAM både
lettere i vægt og billigere at producere end tidligere
exoskelletter.
ROAM er tænkt til at kunne bruges til alt - lige fra industrielle
scenarier til genoptræning af skader og til støtte i ældreplejen

Dare Disrupt

Sikkerhedsfirmaet Guardtime, har sammen med det
estiske eHealth Foundation, anvendt blockchainteknologi
til at sikre helbredsjournalerne for en million estiske
statsborgere.
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Børn og læring
Intro
På børne- og undervisningsområdet kan der forventes at ske
rigtigt meget de kommende år. Med kunstig intelligens,
lærings-bots, virtuelle universer osv., bliver det muligt med en
personalisering af både materiale og rammer for børns læring.
Dermed kan læring tilrettelægges på et individuelt niveau
uden, at det nødvendigvis koster flere ressourcer.
Det giver håb om at få gode værktøjer til at understøtte
individuel og differentieret støtte og udfordringer til alle børn
uanset fagligt niveau – og dermed bedre kunne løse en af de
største udfordringer på området - nemlig at hjælpe de
svageste børn. Kunstig intelligens og big data vil også kunne
bruges til predictive analyser for bedre forebyggende indsatser.
Lærernes og pædagogernes rolle kommer også til at se
væsentligt anderledes ud i fremtiden. Deres rolle bliver ikke
mindre, men det kommer til at kræve nye kompetencer. Med
data fra hver enkelt elev, vil læringen kunne følges i detaljen både individuelt og på klasse-, skole- og områdeniveau.
Digitale værktøjer understøtter en stor del af læringsprocessen
og de fagprofessionelles opgave bliver i højere grad at
monitorere og facilitere elevernes fremskridt baseret på data.
Ligesom undervisere allerede har mistet monopol på viden til
Google, Wikipedia etc., kommer øget udbud af
læringsmuligheder digitalt til at betyde, at kommunen mister
monopolet på at udbyde undervisning og læring. Det bliver et
nyt miljø kommunen skal navigere i for at sikre, at alle børn og
unge får de nødvendige kompetencer.

Dare Disrupt
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Børn og læring– de fem teknologiske temaer
Kunstig intelligens, big data og robotter

Robotter kan være både fysiske eller helt digitale. Kunstig intelligens (AI) er ”hjernen” bag en robot. AI er algoritmer, der
bruger computerkraft og (big) data til tænke eller opføre sig autonomt. AI kan se sammenhænge, mennesket ikke selv kan
se. De mest almindelige digitale robotter i dag er Robot Proces Automation (RPA), som kan overtage standardiserede
digitale processer som at flytte data eller udfylde formular etc. Der findes også mere sofistikerede robotter, som man kan
tale til og interagere med og som kan lære - disse kan f.eks. bruges som digitale assistenter eller til undervisning.

Internet of Things

Internet of Things er en betegnelse for alle de ting, der i dag er forbundet til internettet. Det kan være alt fra simple
sensorer, der måler lys i et lokale, luftforurening, hjerteslag fra en person - til de 1,6 mia. nye smartphones, der hvert år
kobles på nettet.

Virtual Reality og Augmented Reality

Virtual Reality (VR) er en teknologi, hvor en skærm fører dig ind i et digitalt univers. Virtual Reality kan få os til at føle, vi er et
andet sted, uden vi fysisk er det. Augmented Reality (AR) er et digitalt lag oven på virkeligheden, du får gennem et display
– måske mest kendt fra Googles Glass-satsning eller Pockemon Go.

Deleøkonomi og Blockchain

Hele tanken bag deleøkonomien og ´adgang i stedet for ejerskab´ bygger på en bedre ressourceanvendelse, hvor ting
”streames”, udlånes og byttes på kryds og tværs af de digitale platforme, der findes. Blockchain er basalt set en distribueret
database, som er ekstrem vanskelig at manipulere. Med blockchainteknologien kan vi for første gang skabe digitale
identiteter, der ikke kan kopieres. Det kan bruges til at bygge en valuta (fx bitcoins), skabe markedspladser eller såkaldt
smarte kontrakter.

Data, privatliv og transparens

Data, privatliv, transparens og sikkerhed dækker over et bredt felt af teknologiske symptomer og kendetegn, der gør sig
gældende i digitaliseringen. De fire emner åbner op for en masse spørgsmål i forhold til tillid, etik og moral.

Dare Disrupt
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Børn og læring
Hvad nu hvis…
… alle børn har sin helt egen underviser,
som følger dem 24/7?

Hvad sker der i Danmark lige
nu…
Nogle piloter:
• Telepresencerobotter bruges i
Frederikshavn Kommune i forbindelse
med skoleelevers langtidssygefravær.
• Robotten Zeno anvendes til bl.a.
matematikundervisning i Svendborg Kommune.
• Cubelets robotklodser afprøves i Odense Kommune.
• Vallensbæk Kommune bruger sensorer til at styre
udluftningen i klasselokaler, så eleverne får optimal
indlæring og kan holde koncentrationsevnen længere.
• Khora VR, har i samarbejde med Danmarks
Naturfredningsforening skabt en VR-oplevelse, der skal
være med til at formidle biodiversitet.
• Flipped Classroom, blended learning og FabLabs
testes i folkeskoler i Aarhus.

Dare Disrupt

… børn kan lære, hvad folkeskolen
tilbyder via AI-robotter – og de kan gøre
det på den halve tid?
… alle forældre kender alle detaljer ved
deres børns udvikling, resultater og
trivsel realtime?
…vi kan forudse, før børn fylder 6 år,
hvordan de vil klare sig i livet – hvem får
succes, og hvem bliver
omkostningstunge?
… højtalere som Alexa, der ´lytter med´
og kan spore mobning og misbrug i det
øjeblik det sker?
… borgere og børn - med hjælp af
digitale værktøjer underviser hinanden
bedre, end skolen kan undervise dem i
dag?
54

Perspektiver for Børn og læring
Læring bliver individualiseret, decentraliseret og digitaliseret
Mange folkeskoler er designet til at matche én lærer, én time, et fag, et lokale. De nye teknologier giver helt nye
muligheder for at udnytte undervisningsressourcer. De bedste formidlere i Danmark på hvert område vil kunne
udforme de generelle introduktioner til et stofområde - understøttet af digitale virkemidler. Læring bliver interaktiv, og
undervisning redefineres. Interaktive videoer i 2D eller 3D vil afløse meget af den klassiske undervisningsformidling.
Store, faste klasser og lærere, der skal dække mange fag, er ikke længere en nødvendighed. Det ændrer den fysiske
udformning af skolen, og det ændrer den kendte klasse-struktur.

Den personlige læringsassistent
Børn vil få adgang til avanceret kunstig intelligens pakket ind i ”søde” robotter og legetøj. Børn vil fra helt små være
vant til at snakke med robotter, forvente at robotterne kender dem, og at de kan agere personlige læringsassistenter.
Læringsassistenter kommer til at lære vores individuelle måder at lære på -og tilpasse sig til det.

Underviseren bliver lærings-facilitator

Kunstig intelligens og læringsrobotter kan overtage dele af instruktionen til opgaveløsning og undervisningen i
fagene. Derfor bliver pædagogernes og lærernes opgave en anden og kravene til deres kompetencer ændres. Det er
ikke længere nødvendigt, at f.eks. læreren er faglig ekspert i et fag eller forbereder den samme undervisning igen og
igen. Det kan algoritmerne klare, endda bedre og mere individuelt tilpasset end et menneske kan. Lærernes og
pædagogers opgave bliver i højere grad at monitorere, facilitere og moderere læringen og progressionen og i
samarbejde med teknologien understøtte alle børns læring.

Datadrevne analyser giver forudsigelighed og transparens

Kunstig intelligens giver bl.a. mulighed for at se mønstre, som øjet ikke ser. Der vil komme en langt bedre viden om
effekten af forskellige læringsmetoder og viden om effekten af de enkelte materialer. Der vil også komme meget
mere gennemsigtighed omkring udvikling og læringsstil - for den enkelte elev, for forældre og for lærere og
pædagoger - og mere transparens om den enkelte skoles præstationer ift. at skabe progression i børnenes læring.

Kommunen mister monopol på læring

Dare Disrupt

I takt med at flere læringsværktøjer - så som læringsbots, VR undervisnings-laboratorier eller AR værktøjer - bliver
tilgængelige digitalt, decentraliseres også læringen. Der er allerede i dag gode, gratis undervisningstilbud digitalt.
Kommunen har ikke længere monopol på undervisning, og eleverne og deres forældre vil søge læring der, hvor de
bedste udbydere er. Kommunen vil i højere grad få en rolle som facilitator for læring og som den, der sikrer, at alle
elever får samme muligheder for læring.
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Perspektiver for Børn og læring
Digital dannelse og digitale kompetencer
Det er afgørende, at børn og unge opnår kompetence til at være skabende og ansvarlige i arbejdet med ny teknologi.
Børn skal ikke blot være forbrugere, men selv evne at kode og behandle data. Ny teknologi åbner muligheder som
nødvendiggør digital dannelse hos unge og at de kan forholde sig etisk og kritisk til digitale medier.

Dare Disrupt
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• Legetøjsrobotter med avanceret
AI.
• Digitaliseret og personaliseret
undervisning i nye undervisningsformater som f.eks. blendet
learning.

Helt ny indsigt i hvert barns individuelle læring
og adfærd via data og analyser - som
undervisere og pædagoger kan bruge som
grundlag for personificeret læring. Data giver
transparens og øger forventningen om, at data
deles mellem institution og familie.
Underviserens rolle ændres fra at være
underviser til at være lærings-moderator, hvilket
kræver nye kompetencer.

• Digitale redskaber i undervisningen,
som smartphones, computere, iPads
og telefoner.
• SmartHome-applikationer i
dagtilbud og skoler.

Smarte digitale redskaber er en mulighed for
personalisering af læringsoplevelsen. Smartere
udnyttelse af og mindre ressourceforbrug i
daginstitutionsbygninger samt bedre overblik
over aktivitet og brug af ejendomme er blot
nogle af de mange perspektiver for IoT i
undervisning og dagtilbud.

• VR i undervisningen vil ændre
måden, vi lærer på ved at give os
mulighed for at arbejde i virtuelle
miljøer - som f.eks. et simuleret
fysik- eller kemilaboratorie med
“dyrt udstyr”.

Undervisningen kan med VR give adgang til
steder, oplevelser og elementer, som mange
skoler eller elever i dag ikke har råd til eller
ressourcer og mulighed for. Immersive
learning er en anden mulighed, hvor læring og
al undervisning foregår i virtuelle miljøer, og
eleverne repræsenteres af deres avatar.

Høj

Perspektiv og muligheder:

Middel

Impact

Hvor ses det?

Høj

VR og AR

Internet og
Things

AI, big data og
robotter

Hvad betyder tendenserne for danske kommuner
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Hvor ses det?

Perspektiv og muligheder:

Impact

• Platforme som Peergrade.io gør
feedback fra andre elever og
undervisere muligt online, så hver
elev får mere feecback på sit
arbejde og dermed højner sin
læring.
• Peer to peer learning i netværk, på
skoler og på MOOCs bliver stadig
brugt af flere.

Digitale netværk af viden og hjælp vil være
tilgængelige til f.eks. lektiehjælp og feedback.
Undervisningsmoduler kan streames og
benyttes på tværs af lande og fra de bedste
skoler, så underviseren vil få en ny rolle med at
kuratere og sammensætte materiale.

Middel

Deleøkonomi
og blockchain

Hvad betyder tendenserne for danske kommuner
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Cases: Børn og læring

Cognitoys

Labster - VR-laboratorie

CogniToys er en Wi-Fi-aktiveret, pædagogisk legetøjsdinosaur,
der lærer og vokser sammen med brugeren.

Labster tilbyder Virtual Reality-laboratorier inden for forskellige
forskningsfelter.

Tilsat sjove personligheder og masser af viden omdanner
CogniToys læring i den digitale tidsalder. Den nysgerrige og
konverserende dino drives af IBM Watson og Elemental Paths
Friendgine-teknologi. Dino giver mulighed for at levere en
personlige oplevelse til brugeren.

I disse laboratorier, kan du gennem et par VR-briller opleve en
simulation af rigtige laboratorier og herigennem lave forsøg,
ligesom du ville gøre i den virkelige verden. Dog til en meget
lavere pris og mindre risiko.

CogniToys svarer på spørgsmål om f.eks. matematik, fortæller
historier og vittigheder, spiller spil og kan endda lave guidede
meditationer til børn.

Labster bruges i dag blandt andet på Københavns Universitet,
Harvard Medical School, MIT og 150 andre institutioner.

Som forældre kan du gennem et webinterface, se hvad dit barn
lærer om, og hvilke emner barnet er mest aktivt inden for.
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Miljø, teknik og forsyning
Intro
Det mest markante sted almindelige mennesker vil møde AI
med et afgørende ansvar, vil nok være i trafikken i de
selvkørende biler. De selvkørende biler har også potentiale til
at give mange afledte effekter for kommunen. Hvis selvkørende
biler ikke har brug for at parkere, frigører det store områder i
kommunerne til anden brug. Selvkørende biler muliggør også,
at tiden i trafikken kan omsættes til arbejde – dette vil kunne
påvirke til- og fraflytning mellem kommunerne og vil kunne
påvirke boligpriserne.
En eksplosiv udvikling i antallet af sensorer kombineret med
kunstig intelligens, der kan se mønstre, som et menneske ikke
kan se, giver mulighed for store effektiviseringer og mere
proaktivt arbejde inden for miljø og forsyning. Med bedre data
er det muligt at arbejde mere behovsbaseret - f.eks. kun
tømme skraldespanden, når der er brug for det, og ikke fordi
den står på en planlagt rute.
Bedre data muliggør også flere proaktive indsatser omkring
klima, men også på mange andre områder – f.eks. proaktiv
vedligehold af bygninger -og i trafikken, hvor trafik f.eks. kan
styres baseret på den trafik, der er på vej ind i et område og
ikke kun på den igangværende trafik.
Cirkulær-økonomi er også på agendaen i mange kommuner,
og det er generelt en udfordring at sætte et fungerende
samarbejde op mellem forskellige parter og sektorer. Her kan
blockchain og smarte kontrakter give nogle spændende
muligheder for at sætte SmartGrid systemer op eller facilitere
transaktioner i cirkulære økosystemer.
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Miljø, teknik og forsyning – de fem teknologiske temaer
Kunstig intelligens, big data og robotter

Robotter kan være både fysiske eller helt digitale. Kunstig intelligens (AI) er ”hjernen” bag en robot. AI er algoritmer, der
bruger computerkraft og (big) data til tænke eller opføre sig autonomt. AI kan se sammenhænge, mennesket ikke selv kan se.
De mest almindelige robotter i dag er Robot Proces Automation (RPA), som kan overtage standardiserede digitale processer
som at flytte data eller udfylde formular etc.

Internet of Things

Internet of Things er en betegnelse for alle de ting, der i dag er forbundet til internettet. Det kan være alt fra simple sensorer,
der måler lys i et lokale, luftforurening, hjerteslag fra en person etc. – til de 1,6 mia. nye smartphones, der hvert år kobles på
nettet.

Virtual Reality og Augmented Reality

Virtual Reality (VR) er en teknologi, hvor en skærm fører dig ind i et digitalt univers. Virtual Reality kan få os til at føle, vi er et
andet sted, uden vi fysisk er det. Augmented Reality (AR) er et digitalt lag oven på virkeligheden, du får gennem et display –
måske mest kendt fra Googles Glass-satsning eller Pockemon Go.

Deleøkonomi og Blockchain

Hele tanken bag deleøkonomien og ´adgang over ejerskab´ bygger på en bedre ressource-anvendelse, hvor ting ”streames”,
udlånes og byttes på kryds og tværs af de digitale platforme, der findes. Blockchain er basalt set en distribueret database,
som er ekstrem vanskelig at manipulere. Med blockchainteknologien kan vi for første gang skabe digitale identiteter, der ikke
kan kopieres. Det kan bruges til at bygge en valuta (fx bitcoins), skabe markedspladser eller såkaldt smarte kontrakter.

Data, privatliv og transparens

Data, privatliv, transparens og sikkerhed dækker over et bredt felt af teknologiske symptomer og kendetegn, der gør sig
gældende i digitaliseringen. De fire emner åbner op for en masse spørgsmål i forhold til tillid, etik og moral.
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Miljø, teknik og forsyning
Hvad nu hvis…

Hvad sker der i Danmark lige
nu…

-

de selvkørende biler ikke skal
parkere? Hvilket byliv kunne vi skabe
på den plads, der i dag ikke
anvendes?

-

mønstre i data fra IoT med kunstig
intelligens kan forudsige opgaver,
der skal løses, før de opstår?

-

en algoritme selv optimerede
strømforbruget i en bygning?

-

alle medarbejdere kan tilgå viden via
en brille og udføre opgaver, som
normalt kræver faglig specialisering?

-

alle medarbejdere får en lysende
advarselslampe i synsfeltet, så snart
en sikkerhedsprocedure ikke bliver
overholdt?

-

man kan administrere opgaver og
udføre dem på minutbasis og ikke
time- eller månedsbasis, og smartkontrakter kan hjælpe med at
automatisere aftaler.

Nogle piloter:
• De første selvkørende busser er allerede
på vej fremad i bl.a. Hørsholm Kommune og
Vesthimmerlands Kommune.
• Roskilde Festival kører sammen med IBM et stort
dataprojekt, hvor de kan forudsige f.eks. antallet af
publikummer til en koncert eller varsko madboderne
om særligt travle perioder.
• Århus open data ODAA giver alle interesserede
mulighed for på en nem måde at tilgå data fra Aarhus
Kommune og partnerne i Smart Aarhus. Det er
eksempelvis data inden for trafik, kultur, natur, miljø og
meget mere.
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Perspektiver for Miljø, teknik og forsyning
Intelligens i alt omkring os
Der kommer en massiv stigning i antal sensorer og i den indlejrede intelligens i alt omkring os. Sensorer i en bygning vil
fortælle om alt fra kvaliteten af betonen, den er bygget af, til brug af forskellige lokaler, til hvornår græsset omkring den skal
klippes. Kommunen vil vide alt om brug, slitage, vedligeholdsbehov, udledninger m.m. 24/7. Det giver mulighed for at
lægge tværgående intelligens ind over alle disse data. Det vil være muligt at optimere administrationen af kommunens
ressourcer. Selve ressourceforbruget kan evt. stige, da borgerne med ny teknologi kan anvende faciliteter mv. 24/7.

Kommunen arbejder 100 pct. behovsstyret
Den måske største forandring for kommunerne bliver muligheden for at arbejde behovsstyret. Ud over at spare kommunen
for den tid, der i dag går til at måle ting, f.eks. vandstande, forureningsniveauer, støjniveauer, trafiktæthed etc., så kan
sensorerne give realtidsdata og fortælle om de reelle behov. Ligesom borgere og virksomheder kan melde behov ind 24/7.
Det er ikke længere nødvendigt at følge ugeplaner, årshjul eller ruteplaner.

Rollerne ændres og borgerne inviteres ind
Med data om opgaver og muligheden for digitalt og lokalitetsbestemt at kunne give instrukser åbnes der op for
en anden arbejdsdeling. Stordriftsfordele – som kommunen har - vil blive mindre vigtige. Det bliver muligt at
uddele konkrete opgaver til borgere – enten mod betaling eller mod anerkendelse eller anden belønning.

Satellitter og droner samler data ind
Prisen på satellitter falder voldsomt. Det skyldes primært den privatisering af rumfartsindustrien, som finder sted i disse år.
Satellitbilleder - hver time - kan fortælle meget om en by og en kommune. Der er allerede flere forsøg i gang omkring
dette i kommunerne, hvor ca. 50 pct. af danske kommuner laver forsøg eller bruger droner ifølge undersøgelse fra Fosako.
For kommunerne kunne det f.eks. være muligheden for at holde øje med nye bygninger og sikre, at alle byggetilladelser er
på plads. Droner vil også kunne skubbe på denne udvikling med billeder hvert sekund.

Forebyggelse og proaktivitet

Dare Disrupt

Med mere og bedre data i realtid er det også muligt at arbejde mere proaktivt. I stedet for at måle og finde ud af, NÅR
vandet er forurenet, er det muligt at vide, hvornår vandet er på vej til at blive forurenet - baseret på data fra vandindløb,
luft, skyernes sammensætning etc. Et andet eksempel kan være i trafikken, hvor det bliver muligt at dirigere trafik og justere
lyskryds ikke baseret på antallet af biler på den pågældende vej, men på hvor mange biler, der er på vej IND på den
pågældende vej.
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Perspektiver for Miljø, teknik og forsyning
Selvkørende biler og nye transportformer påvirker byerne og pendling
Med selvkørende biler bliver der mere plads i byerne. Parkering og myldretid vil ikke længere være en udfordring.
Tiden i trafikken vil blive et frirum/aktiv, man kan bruge til noget - arbejde, en lur, spil m.v. Bliver f.eks. HyperLoop ml.
København og Oslo en realitet, vil det betyde begyndelsen på den næste mobilitetsæra, hvor afstand bliver en
sekundær faktor. Man kan arbejde i Oslo, bo i London og mødes til frokost i Berlin. Dette kan meget vel bliver
virkelighed inden for 20 år. Denne udvikling har potentiale til at påvirke både urbanisering, til- og fraflytning mellem
kommunerne samt boligpriser markant. Vil borgerne foretrække at bo længere væk fra byerne, hvis tiden i trafikken
kan omsættes til arbejde og dermed indgå direkte i arbejdsdagen?

Oplev og test inden der bygges:
En af de store fordele ved VR er, at man kan visualisere en-til-en og realistisk - uden at det nødvendigvis koster ekstra.
Det betyder, at man kan opleve og teste ideer, inden man bruger dyre ressourcer på at realisere dem. Er man i gang
med et byggeprojekt, kan det laves i 3D, og man kan opleve og teste omgivelserne, inden man tager det første
spadestik. 3D simuleringer kan både nedsætte prisen for at eksperimentere og muliggøre øget involvering af brugere
og borgere, før større investeringer besluttes.

Kommunen som myndighed ved alt om alt
Kommunerne skal forholde sig til, om de som myndighed vil vide mere om borgerne. Det vil f.eks. være muligt at
kunne se via droner, hvilke tilbygninger, der er lavet og gennem AI samkøre det med byggetilladelser. Hvordan vil
kommunerne bruge en sådan viden?

Sagsbehandlingen kan forenkles…
Sagsbehandling fylder meget på teknik og miljøområdet. Der er flere interessante perspektiver omkring dette.
Automatisering vil også her giver større muligheder for at lade borgerne selv søge og få afklaring direkte og uden
ventetid. Samtidig vil kommunen få adgang til store mængder realtids-data 24/7 omkring overholdelse af regler, og
hvorvidt betingelser for at få tilladelser er til stede. Et større perspektiv handler om blockchain og muligheden for at
åbne kommunens systemer og godkendelser i fælles og åbne systemer. Det vil også give mulighed for at tildele
rettigheder og straffe direkte på baggrund af smarte konktrakter, der reagerer på de betingelser, der er opstillet i
kontrakterne og de datakilder, der løbende føder systemet med data.
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• Selvkørende biler.
• Algoritmer der kan optimere
strømforbrug.
• Sensordata fra ejendomme, parker,
veje, maskinparker og redskaber.

Optimering af trafik giver mere plads i byerne,
ligesom optimering af strømforbrug kan give
store besparelser. Bygninger bliver smarte og
kan selv kontrollerer udluftning, lys,
temperaturer mv.

• Smart Homes.
• Sensorer i bygninger og
byggematerialer som eks. beton.
• Sensorer I jorden, skraldespande og
på ejendele.

Kommunen kan få et realtidsbillede af, hvor
man bør fokusere aktiviteter. Hvornår skal en
græsplæne slås eller vandes? Hvordan har
bygningskonstruktioner det, er
grænseværdierne overskredet i vandet etc.
Dette giver mulighed for nye måder at
organisere arbejdet i miljø og forsyning.

• Træning og læring - Khora og
Vestas ift. svære tekniske
situationer, der ellers vil være
ressourcekrævende.
• AR som et videnslag oven på ting.
• 3D-modeller af bygninger i f.eks.
BIM (building information
modelling).

Med VR og Ar kan større investeringer
visualiseres før beslutninger tages. AR gør
yderligere, at medarbejdere ikke behøver
avanceret teknisk viden for at udøve
specialistopgaver, da AR kan være en guide.
Det kan potentielt udviske faggrænser inden
for specielt tekniske opgaver.

Impact

Høj

Perspektiv og muligheder:

Høj

Hvor ses det?

Høj

VR og AR

Internet og
things

AI, big data og
robotter

Hvad betyder tendenserne for danske kommuner
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Hvor ses det?

Perspektiv og muligheder:

• Deleplatforme som Flow2 gør det
muligt at dele kapaciteten på dyre
maskiner - gravemaskiner,
rendegravere osv.
• SmartGrid hvor det er muligt at
sælge energi tilbage til elnettet.

Gennem blockchain-teknologi og smartkontrakter, kan forsyningskæder automatiseres
på en smartere måde - automatisk, digitalt og
sikkert. Ved at kombinere deleøkonomi med
blockchain kan miljø- og tenik-opgaver også
deles op i microopgaver, som sættes i
”udbud” til borgerne. På den måde kan
kommunen gå fra borgerservice til
serviceborger.

…
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Impact

Høj

Deleøkonomi
og blockchain

Hvad betyder tendenserne for danske kommuner
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Cases: Miljø, teknik og forsyning

Google Deep Mind - spar strøm med kunstig
intelligens
Google bruger kunstig intelligens i mange af deres produkter,
såsom søgninger, oversættelser og billedgenkendelse.
Men da Google slap den kunstige intelligens løs i deres
kæmpe datacentre for at se, om der kunne gøres noget ved
det enorme strømforbrug - i forbindelse med køling af enheder
- fik de en besparelse på 40%.
Tænk hvad det vil kunne betyde for en kommunes optimering
af strømforbruget, hvis man havde adgang til samme
algoritmer, der kunne hjælpe med at monitorere og justere
strømforbruget.
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Ubitquity - ejendomsregistrering via blockchain
Ubitquity tilbyder en simpel brugeroplevelse til sikker
registrering og sporing af ejendom med deres SaaS-platform
(Software-as-a-Service).
De hjælper virksomheder og kommuner med
ejerregistrering, hvilket reducerer fremtidig søgetid og øger
tillid og gennemsigtighed.
Ubitquity har oprettet en fuldt fungerende platform til
indlæsning af ejendomsoplysninger, herunder upload og
optagelse af dokumenter på blockchain. Fordele for brugere
af Ubitquity er forbedret effektivitet og reducerede
transaktionsomkostninger.
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Demokrati og involvering
Intro
Virksomheder, der analyserer og processorerer store mængder
data, kan nu finde frem til personlighedstræk, præferencer,
samt politiske holdninger og meget andet ved at samle data fra
f.eks. sociale medier. Dette skaber både muligheder og en
række principielle og etiske dilemmaer for kommunerne.
For eksempel bliver det muligt at individuelt skræddersy
information til borgerne efter lige præcis det, som interesserer
den enkelte borger. Det bliver også muligt at tilbyde
information, der hvor borgeren befinder sig. VR og Ar kan også
gøre information mere levende og tilgængelig, der hvor
borgeren er for yderligere at sænke barrieren for involvering.
Den sidste mulighed er selvfølgelig at basere beslutninger
direkte på analyser af borgernes adfærd.
Kommunerne diskuterer i dag, om de kan blive udfordret på
deres legitimitet. Her er bedre brug af data en mulighed for at
påvirke disse dynamikker, bl.a. fordi data kan indsamles fra
flere, end der normalt måtte involverer sig i kommunale
beslutninger.
Hvis man også ser på kommunen som et socialt fælleskab, er
der store potentialer omkring at eksperimentere med
deleøkonomiske platforme og smarte kontrakter for at
intensivere og belønne borgere, der engagerer sig og bidrager
til kommunen.
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Demokrati og involvering – de fem teknologiske temaer
Kunstig intelligens, big data og robotter

Robotter kan være både fysiske eller helt digitale. Kunstig intelligens (AI) er ”hjernen” bag en robot. AI er algoritmer, der
bruger computerkraft og (big) data til tænke eller opføre sig autonomt. AI kan se sammenhænge, mennesket ikke selv kan se.
De mest almindelige robotter i dag er Robot Proces Automation (RPA), som kan overtage standardiserede digitale processer
som at flytte data eller udfylde formular etc.

Internet of Things

Internet of Things er en betegnelse for alle de ting, der i dag er forbundet til internettet. Det kan være alt fra simple sensorer,
der måler lys i et lokale, luftforurening, hjerteslag fra en person til de 1,6 mia. nye smartphones, der hvert år kobles på nettet.

Virtual Reality og Augmented Reality

Virtual Reality (VR) er en teknologi, hvor en skærm fører dig ind i et digitalt univers. Virtual reality kan få os til at føle, vi er et
andet sted, uden vi fysisk er det. Augmented Reality (AR) er et digitalt lag oven på virkeligheden, du får gennem et display –
måske mest kendt fra Googles Glass satsning eller Pockemon Go.

Deleøkonomi og Blockchain

Hele tanken bag deleøkonomien og ´adgang i stedet for ejerskab´ bygger på en bedre ressource-anvendelse, hvor ting
”streames”, udlånes og byttes på kryds og tværs af de digitale platforme, der findes. Blockchain er basalt set en distribueret
database, som er ekstrem vanskelig at manipulere. Med blockchainteknologien kan vi for første gang skabe digitale
identiteter, der ikke kan kopieres. Det kan bruges til at bygge en valuta (fx bitcoins), skabe markedspladser eller såkaldt smarte
kontrakter.

Data, privatliv og transparens

Data, privatliv, transparens og sikkerhed dækker over et bredt felt af teknologiske symptomer og kendetegn, der gør sig
gældende i digitaliseringen. De fire emner åbner op for en masse spørgsmål i forhold til tillid, etik og moral.
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Demokrati og involvering
Hvad nu hvis…

Dare Disrupt

-

kommunen havde et realtidsbillede
af borgernes humør og tilfredshed?

-

kommunen ikke havde brug for
borgernes holdninger, men målte
borgernes adfærd og på den måde
kendte borgernes præferencer?

-

Al data i hele kommunen, inkl. effekt
og omkostninger af kommunens
indsatser, var transparente for alle
borgere og kunne ses ,der hvor de
befandt sig?

-

du som borger kunne forbinde med
kommunen i et VR-univers, 24 timer i
døgnet i en virtuel borgerservice?

-

du altid havde al din data med dig som borger - lige meget hvilken
kommune du var i?

-

borgere kunne blive direkte
belønnet for at bidrage eller
engagere sig i det kommunale
fælleskab?
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Perspektiver for Demokrati og involvering
Lokaldemokrati gjort relevant med VR og AR:
Mange kommuner oplever, at det kan være svært at mobilisere og involvere borgernes inddragelses- og
beslutningsprocesser . VR er skabt til at skabe nærhed og relevans, for i VR lukker man sig helt inde i en digital verden.
Det kan bruges både til at understøtte dialog og fællesskaber i kommunen og til at øge og styrke kommunens
information til borgerne - ved at gøre kommunens agenda mere levende. AR kan bruges til at gøre information om
kommunen mere let tilgængelig og relevant i det fysiske miljø. Forestil dig, at du kan pege med telefonen mod et
byggeprojekt i kommunen og få at vide, hvem der bygger, hvilke partier der har stemt for eller imod en ændring af
lokalplanen, og hvordan du kan give din mening tilkende. Eller du kan pege mod en skole og få at vide, hvad dens
værdigrundlag er, og hvad tilfredsheden er blandt elever og om dit barn vil kunne få plads på skolen etc.

Datadrevne analyser giver ny viden om borgernes præferencer

Datavirksomheden Cambridge Analytica har skabt stor opmærksomhed med sine analyser og brug af data og kunstig
intelligens i valgkampagner - f.eks. i den amerikanske præsidentkampagne og i forhold til Brexit. I teknologien
benyttes adfærdspsykologiske modeller og indsigt fra sociale medier til at forudsige præcist, hvilken type en person
er. Med bare 70 Facebook ’likes’ kan en algoritme forudsige mere om dig og dine vaner, end dine venner ved om
dig - med 150 likes mere kan den forudse mere end din familie ved om dig - og med 300+ likes vil algoritmen bedre
kunne forudse dine præferencer, end din partner/ægtefælle vil kunne. Kombineret med at der indsamles mere og
mere data fra mange forskellige typer af IoT devices og sociale platforme, vil denne type indsigt bringe en masse
etiske dilemmaer og spørgsmål på banen. Perspektivet er, at en kommune vil få mulighed for at målrette
kommunikation og emner til borgere med interesse for et specifikt emne og kommunikere på en måde, der motiverer
netop disse borgere til involvering.

Nye krav til lokalpolitikere

De nye teknologier giver alle bedre adgang til data og giver borgere og virksomheder muligheder for at komme til
orde. Der er sket en demokratisering af kommunikation, hvor alle med en historie og noget på hjertet kan komme til
orde. Det betyder, at den tydelige stillingtagen til konkrete emner i mange tilfælde kommer til at fylde meget. Da
kommunikationsformen mellem politikere og borgere bevæger sig over på sociale medieplatforme, så stiller det nye
krav til politikere og til kommunens administration.

Open data kan skabe innovation og involvering
Åbne platforme - hvor kommunen stiller data til rådighed om forhold i kommunen for borgere, virksomheder, start-up
virksomheder, forskning etc. - en mulighed for at inddrage flere i at skabe nye innovative løsninger. Det giver også
helt automatisk en højere grad af gennemsigtighed.
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• Kunstig intelligens kan forudsige
vores præferencer og politiske
overbevisning via sociale medier.
• AI kan være ”med” til møder og
hjælpe med beslutningsreferat o.l.

AI kan give ny indsigt i holdninger og politiske
standpunkter. Kommunen får mulighed for at
give mere skræddersyet information til
borgerne efter deres interesser og potentielt
set øge involveringen. Der kommer dog
sandsynligvis stadig til at være områder og
beslutninger i kommunen, som få borger har
interesse i.

• Sensorer der måler, hvor flest
borgere befinder sig eksempelvis på
et bestemt sted og tid.
• Direkte og korte feedback-loops til
borgerne, der kan angive deres
tilfredshed med kommunens tilbud.

Med sensordata omkring hvor flest borgere
befinder sig og har ventetid, kunne man
udnytte den tid til at involvere borgerne i f.eks.
noget, der kræver meninger/holdninger/ideer
osv. Oplevelsen af demokrati kan styrkes ved
at lade borgerne deltage i
meningstilkendegivelser mv.

• Empati – at opleve ting fra en
andens vinkel.
• Integration – sproglig oversættelse
direkte gennem kameraet på
telefonen.
• Fjern-deltagelse med virkelig og
emotionel oplevelse af møder,
kultur, debatter og demokrati.

VR og AR kan bruges til at inddrage borgeren
og potentielt sænke barrieren for, hvordan og
hvornår en borger kan involveres. Forestil dig
VR-visualiseringer af en ny kommunal vej - eller
et nyt bibliotek, som kommunen vil bygge eller en AR-applikation hvor du kan pege mod
noget og se, hvad det koster f.eks. en
skraldespand, et plejehjem, en vej etc.

Impact

Høj

Perspektiv og muligheder:

Middel

Hvor ses det?

Middel

VR og AR

Internet og
Things

Hvad betyder tendenserne for danske kommuner
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Dare Disrupt

Hvor ses det?

Perspektiv og muligheder:

• Nye former for tillid, både for det
ikke materialistiske som
blockchain-teknologi, men også
tilllid til - gennem deleøkonomi at låne og leje dine ejendele ud til
fremmede mennesker – eller
kommunen.

Deleøkonomien er en attraktiv måde at skabe
involvering af borgerne. Det øger den
gensidige tillid og skaber en mere effektiv
anvendelse af knappe ressourcer.
Blockchain er en infrastruktur der giver
mulighed for en åben og tillidsskabende
dokumentation af digitale relationer, hvilket vil
kunne bruges til f.eks. styrket
borgerinvolvering

Impact

Høj

Deleøkonomi
og Blockchain

Hvad betyder tendenserne for danske kommuner
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Cases: Demokrati og involvering

DONG Energy og Google Cardboard

Rapport-fra-stedet

Dong Energy ønskede at vise deres havvindmøller til sine
medarbejdere og offentligheden med en 360-video tour.

Rapport fra stedet er en app, hvor en række danske
kommuner giver borgere mulighed for at anmelde fejl eller
mangler.

Videoen blev uploadet på YouTube og kombineret med
Google Cardboard, som er en lille, billig kasse af pap med
plastiklinser, hvor du kan placere din smartphone og bruge den
som skærm til en VR-oplevelse.

Der er fire lette trin i app’en – 1) væg kommune; 2) vælg tema
for indberetning; 3) angiv geografisk placering; 4) beskriv din
iagttagelse eller ønske evt. med foto.

De distribuerede 360-touren gennem 5000 VR-Cardboards,
lavede marketingbegivenheder, lavede en dedikeret VRwebside og havde over 850.000 visninger på Facebook.

Dare Disrupt
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Administration og organisation
Intro
Kommunen er selv en af de største arbejdsgivere i kommunen
og mange af de udfordringer, der rammer erhvervslivet i stort
omfang, bliver også relevante internt i den kommunale
organisation. Store dele af de standardiserede processer kan
allerede automatiseres, hvilket gør, at medarbejderne får nye
opgaver som kræver opkvalificering og eventuelt nye måder at
organisere kommunen på.
De store mængder data muliggør også at arbejde mere
databaseret i dag - og at organisere aktiviteter til at være mere
behovsstyret i stedet for planlægningsstyret. Det er dog igen
en ny måde at arbejde på, som lægger op til en
forhandlingsproces internt i kommunens egen organisation.
Teknologien skaber dog ikke kun udfordringer, men også rigtig
mange muligheder. Digitale assistenter kan potentielt hjælpe
på en af kommunernes største udfordring nemlig at arbejde på
tværs af forvaltninger og på tværs af siloer.
Deleøkonomi har også store potentialer både for at skabe
vækst og sammenhold i kommunen, men kommunen har brug
for at tage stilling til et antal principielle beslutninger. Skal
kommunen deltage i deling og tilbyde sine ressourcer til
borgerne? Skal kommuner dele med hinanden eller med
erhvervslivet? Skal kommunen selv fremme deling for at fremme
vækst i kommunen? - Og hvordan skal opgaver løses? Som
mikro-opgaver udført af borgerne i kommunen eller af ansatte
faglærte?
Created by Prostooleh - Freepik.com
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Administration og organisation – de fem teknologiske temaer
Kunstig intelligens, big data og robotter

Robotter kan være både fysiske eller helt digitale. Kunstig intelligens (AI) er ”hjernen” bag en robot. AI er algoritmer, der
bruger computerkraft og (big) data til tænke eller opføre sig autonomt. AI kan se sammenhænge, mennesket ikke selv kan
se. De mest almindelige robotter i dag er Robot Proces Automation (RPA), som kan overtage standardiserede digitale
processer som at flytte data eller udfylde formular etc.

Internet of Things

Internet of Things er en betegnelse for alle de ting, der i dag er forbundet til internettet. Det kan være alt fra simple
sensorer, der måler lys i et lokale, luftforurening, hjerteslag fra en person til de 1,6 mia. nye smartphones, der hvert år
kobles på nettet.

Virtual Reality og Augmented Reality

Virtual Reality (VR) er en teknologi, hvor en skærm fører dig ind i et digitalt univers. Virtual Reality kan få os til at føle, vi er et
andet sted, uden vi fysisk er det. Augmented Reality (AR) er et digitalt lag oven på virkeligheden, du får gennem et display
– måske mest kendt fra Googles Glass-satsning eller Pogamon Go.

Deleøkonomi og Blockchain

Hele tanken bag deleøkonomien og ´adgang i stedet for ejerskab´ bygger på en bedre ressourceanvendelse, hvor ting
”streames”, udlånes og byttes på kryds og tværs af de digitale platforme, der findes. Blockchain er basalt set en distribueret
database, som er ekstrem vanskelig at manipulere. Med blockchainteknologien kan vi for første gang skabe digitale
identiteter, der ikke kan kopieres. Det kan bruges til at bygge en valuta (fx bitcoins), skabe markedspladser eller såkaldt
smarte kontrakter.

Data, privatliv og transparens

Data, privatliv, transparens og sikkerhed dækker over et bredt felt af teknologiske symptomer og kendetegn, der gør sig
gældende i digitaliseringen. De fire emner åbner op for en masse spørgsmål i forhold til tillid, etik og moral.

Dare Disrupt
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Administration og organisation
Hvad nu hvis…

Hvad sker der i Danmark lige
nu…
Nogle piloter:
• Robotic Process Automation bliver
allerede udrullet flere steder i Danmark.
RPA kan bruges til rutineprægede opgaver og derved
frigøre medarbejderes tid til andre arbejdsopgaver.
• Syddjurs Kommune er i gang med at indføre 100
"digitale assistenter", der vil tage sig af
standardopgaver. Der spekuleres i, at man i fremtiden
vil være i stand til at lave tilpas intelligente
"assistenter”, til at de vil kunne besvare mails og
sortere gennem information til sagsbehandlere.
• I Copenhagen Visitor Service er der kommet en ny
kollega, Ziggy, som er en menneskelignende robot
importeret fra Japan. Udstyret med et kamera i
panden kan Ziggy opfatte modpartens følelser ud fra
vedkommendes ansigtsudtryk og toneleje, hvilket gør
det muligt for den at føre en dialog tilpasset gæstens
humør.

Dare Disrupt

-

borgerservice var tilgængeligt 24/7 i en
virtuel løsning, med en Servicebot, der
kunne møde borgerne digitalt?

-

sagsbehandlere fik løst de fleste sager
med hjælp fra kunstig intelligens?

-

kommunen aldrig behøvede udføre en
opgave før der var brug for det?

-

alle kommunens ting, ressourcer og
faciliteter kunne være åbne og frit
tilgængelige?

-

der fandtes særlige virtuelle ’spaces’ for
samarbejde mellem kommuner?

-

organisationen kan skalere antallet af
ansatte, med de rigtige kompetencer dynamisk gennem en platform af ledig
arbejdskraft, når der er brug for det?

-

følsom privatlivsdata anonymiseres og
bruges til at kortlægge ressourcekrævende
borgere?
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Perspektiver for Administration og organisation
Endnu mere automatisering
Mange af kommunens mere standardiserede processer som dokumentation, sagsbehandling og kommunikation kan
allerede automatiseres med RPA-robotter. Denne udvikling fortsætter - og med hjælp af bedre AI er det ikke kun
delprocesser og de standardiserede opgaver, der kan automatiseres. Det vil kræve et betydeligt arbejde med at
strukturere data og med rammearkitekturen, men i fremtiden vil det i højere grad være kommunerne, der skal tage
stilling til, hvilke dele af processer eller hele processer, der ønskes automatiseret. Dele af f.eks. borgerservice vil kunne
varetages af digitale robotter, og meget vil kunne eksistere i virtuelle miljøer. Dokumentation og registrering vil blive
yderligere automatiseret, og stemmegenkendelse vil muliggøre direkte rappor-tagning og beslutnings-nedfældning
fra møder. Blockchain-baserede smarte kontrakter giver yderligere mulighed for at automatisere, da transaktioner som
udbetalinger og bevillinger kan skrives direkte ind i en protokol og derfor udløses automatisk ved givne
forudsætninger - uden nogen yderligere indblanding af mennesker.

Teknologi understøtter øget tværgående samarbejde
Allerede nu kan digitale assistenter hjælpe med forskellige opgaver i administrationen - så som at hente informationer
frem og at lave en sagsbehandling. I takt med at de digitale assistenter bliver klogere og bedre til at forstå en kontekst,
kan de også hjælpe medarbejdere til proaktivt at dele viden og til at hente og analysere data på tværs af fagområder.
Alle data om borgere og sager vil i princippet være tilgængelige. En fuld udrulning af dette vil dog kræve lovændringer.

Ny organisering og hvem leverer hvilke ydelser til borgeren
Deleøkonomien og muligheden for at identificere, beskrive og instruere opgaver digitalt giver nye muligheder for ny
organisering og for at inddrage borgere og virksomheder. Et team af ansatte kan løse mange forskellige opgaver og
løse dem, efterhånden som de kommer ind. Det udfordrer faggrænser og den nuværende funktions-opdelte
organisering. Kommunen skal også tage stilling til, hvilken rolle den vil tage i deleøkonomien – skal kommunen åbne op
for sine ressourcer, og hvilke opgaver skal kommunen definere som egne opgaver?

Et stort bibliotek over aktiver
IoT giver mulighed for at skabe overblik over alle kommunens ejendele og ressourcer i realtid. Dette overblik åbner for
muligheden for at dele flere ressourcer, da det kan spores, hvem der bruger hvad og hvornår. Kombineret med
blockchain og smarte kontrakter bliver det også væsentligt nemmere for kommunen - uden nævneværdig
administration, men givetvis med betydelige politiske diskussioner om kommunernes rolle og ansvar.
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Dare Disrupt

• Virtuelle assistenter og transparens
på tværs af områder.
• Borgerservice har chatbotter, hvor
borgere kan komme og benytte
funktionaliteterne 24/7.
• AI benyttes i HR til at ansætte uden
bias.

AI får mulighed for at overtage mange opgaver
- også internt i kommunen. Fagspecialer bliver
mindre relevant, når kunstig intelligens kan
guide hvilken som helst medarbejder igennem
komplekse opgaver. Dette er en kæmpestor
ledelsesmæssig udfordring både i forhold til
forandringsledelse og i forhold til at sikre de
nye kompetencer, kommunen har brug for.

• Tags og sensorer på kommunens
ejendele.
• Målere der aktiveres efter forskellige
kriterier.
• Sensorer på medarbejdere der sikrer
en bedre udnyttelse af ressourcen.

IoT er i høj grad en drivkraft for at dele flere
resourser - også for kommunen. IoT kan give
et biblioteksoverblik af ejendele. Med et
realtidsoverblik over kommunen giver det
også kommunen mulighed at organisere sig
f.eks. i SWAT- teams eller med mere med fokus
på forebyggelse.

• Møder i VR i Facebooks beta
applikation Spaces.
• HR: træning og læring i VR
universer.
• Overblik gennem digitale visuelle
lag, evt. i samarbejde med en
digital assistent.

Kommunikation i VR kan som videomøder
muliggøre mindre rejse og mere fleksibilitet.
Forskellen er, at VR kan give en oplevelse, som
er lige så god, som hvis deltagerne var i det
samme lokale. Hvis møder i VR bliver en
realitet, betyder det også, at al kommunikation
inkl. kropsprog, automatisk kan dokumenteres
og genbesøges.

Impact

Høj

Perspektiv og muligheder:

Middel

Hvor ses det?

Middel

VR og AR

Internet og
Things

AI, big data og
robotter

Hvad betyder tendenserne for danske kommuner
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Hvor ses det?

Perspektiv og muligheder:

• Lokale centraliserede blockchains
eller cryptocurrencies for
afgrænsede opgaver så som
ejendomsregistrering eller
belønning af frivilligt arbejde.
• Platforme for deling af kommunens
resourcer så som lokaler og
maskiner.

Deling af aktiver gennem smarte kontrakter er
en mulighed for at ændre grundlæggende i
den måde, kommunen er organiseret og
hænger sammen med det lokale erhvervsliv.

Impact

Middel

Deleøkonomi
og blockchain

Hvad betyder tendenserne for danske kommuner
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Cases: Administration og organisation

Amelia - en virtuel kognitiv agent

Bitnation.co

Amelia er en kunstig intelligens-platform, der gennem chatsamtaler kan analysere og lære gennem de samtaler, der
foregår.

Bitnation er verdens første operationelle, decentralisede og
grænseløse frivillige nation, og er en styring 2.0 platform, der
drives af blockchainteknologi.

Amelia bliver blandt andet brugt til kundeservice, hvor den kan
hjælpe kunder ved at svare på spørgsmål, men Amelia kan
også håndtere f.eks. status på fakturaer, hjælp til løsning af
tekniske problemer og agere som digital sekretær.
I korte træk kan platformen tage en stor mængde data og gøre
søgning og svar intelligente og give den mest relevante
information på det rigtige tidspunkt.

Målet er at levere de samme tjenester, som regeringerne giver,
men decentralt og frivilligt - ubundet geografi. Bitnation har
udarbejdet en identifikationsløsning som blockchainpas og et
ægteskabscertifikat.

Dare Disrupt

Blockchain-notering er en effektiv måde at registrere
ægteskabskontrakter, testamenter og forretningsrejser blandt
mange andre poster. Sikkerheden i blockchain beskytter
dokumentet permanent, sikrer nem adgang og beviser ægthed
og ejerskab, når som helst du har brug for det.
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Kryds: Hvad betyder kunstig intelligens, big data og robotter for social og sundhed
Vi nu på vej ind i en æra, hvor robotterne og den kunstige intelligens i vores hjem
bliver langt mere sofistikeret. Vi vil kunne tale med vores robotter, og de vil kunne
føre en samtale med os, hjælpe os og forstå og forudse vores behov. Der vil blive
genereret store mængder viden fra sensorer og Apps, der kan monitorere
ændringer i adfærd og forudsige mentale helbredsudfordringer, tilkalde familie
eller hjemmehjælp/sygeplejerske, etc. Der er et stort potentiale og mange
muligheder inden for social og sundhed.
Data og kunstig intelligens kan bruges både på individniveau til at hjælpe, f.eks.
ældre til at bo hjemme længere, men kan også bruges på større grupper til at
forudse, hvor indsatser og forebyggende behandling skal sættes ind.

Modenhed

Intro

Potentiale

Konkret – hvad er det?
• Selvkørende biler = individuel
og billig mobilitet for en langt
større gruppe.
• Oppustelige Exoskelletter.
• Apps der passivt tracker data,
der f.eks. kan forudse
ændringer i humør, der kan lede
til sygdom.
• Hjemme-, rengørings- og
servicerobotter.

Piloter i Danmark

• IBM Watson i brug i Gentofte Kommune til diagnosticering.
• Robotten "Romibo " i Faxe Kommune understøtter børn med særlige
behov - som f.eks. autisme - til bedre at indgå i sociale sammenhænge.
• Albertslund, Esbjerg og Frederikssund afprøver en intelligent drikkevægt og et
'sensorplaster’ – som er koblet med dataopsamling og systemer, der kan minde den
ældre om at drikke og advare om tegn på dehydrering.
• I Brande Kommune fjerner servicerobotter affaldsposer.
• I Gladsaxe Kommune kører robotten Trille vasketøj mellem plejehjem og vaskeri.
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Hvad nu hvis - Science Fiction eller en nær fremtid…

Hvad nu hvis…
… alt kontakt mellem ældre og kommunens plejere kunne
håndteres via robotter og chatbots?
... kunstig intelligens og sensorer kunne matche ældres og
udsattes behov med frivillige med de specifikke kompetencer?
… indsatser kunne prioriteres ud fra konkret viden – realtime –
om brug og behov?
…Big data om borgeres sundhed og vaner kunne vise, hvilke
forebyggende indsatser der faktisk virker?
… alle borgere diagnosticerede sig selv 24/7?
… det var muligt præcist at forudsige en persons helbred - hvem
ejer så den information?

Created by Freepik
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Perspektiver for kunstig intelligens, big data og robotter + social og sundhed
Selvhjælp bliver nemmere med robotter og kunstig intelligens

Livskvaliteten vil forbedres for ældre/handicappede i de kommende år, da mange
teknologier og robotter vil kunne give væsentlige hverdagsforbedringer. Et eksempel kan
være øget tryghed og frihed for ældre og syge, når hjemmets sensorer kan tilkalde
pårørende og hjælpe med basale hverdagsopgaver, som man har glemt. Men også øget
mobilitet via oppustelige exoskelletter (se case), der giver genvunden frihed til at kunne klare
mere selv. Intelligente medicinløsninger indeholder f.eks. hele medicinhåndteringen fra
ordination, over indkøb og dosering, til indtag og observation af bivirkninger. For patienter
med psykiske lidelser kan en personlig coach-bot f.eks. hjælpe i angstfyldte situationer, hvor
patienten normalt vil have behov for hjælp fra sundhedspersonale.

Flere hjælpemidler

Udviklingen med øget selvhjælp tegner dog også et billede af en betydelig stigning i
antallet af hjælpemidler, som borgerne bruger og forventer adgang til fra kommunen. Meget
af administrationen omkring hjælpemidler kan automatiseres med simpel robotteknik og
eventuelt kan hele hjælpemiddelshåndteringen administreres af kunstig intelligens.
Hjælpemidler i fremtiden forventes at blive mere individualiseret og bygget til hver borgers
behov – 3D-print vil også give nye muligheder.

Datadrevne analyser muliggør forebyggende indsatser

Created by Mrsiraphol - Freepik.com

Kunstig intelligens handler om at se mønstre, som øjet ikke ser. Med big data og kunstig
intelligens kan man f.eks. forudsige hvilke behandlinger og forebyggende indsatser, der reelt
giver effekt. Det bliver muligt at identificere risikogrupper eller individer og lave en indsats
for dem meget tidligt. Passiv data kan opsamles i baggrunden på smartphones via sensorer.
En viden, der kan diagnosticere og konstatere kommende sygdomme baseret på ændringer
i adfærden fra normalen. Indsamling og analyse af data fra borgere kan også give bedre
overblik over forskellige målgrupper og demografi. Et meget simpelt eksempel er Silkeborg
Kommune, der har brugt kunstig intelligens til at placere en tandpleje geografisk, der hvor
behovet er størst.
84

Perspektiver for kunstig intelligens, big data og robotter + social og sundhed
Borgerne diagnosticerer sig selv – og stiller nye krav til kommunen

Den øgede mængde data bliver også tilgængelig for borgeren, som med hjælp fra kunstig
intelligens i højere grad vil forsøge at diagnosticere sig selv og dermed stiller nye krav til
både behandling og forebyggende indsats. Det bliver muligt at få diagnosen i hjemmet via
mobil/pc og behandling i globale netværk af specialister og læger - som BabylonHealth,
hvor du bestiller konsultation på få sekunder og taler med en læge (der bruger AI) i løbet af
få minutter. Andre platforme som patientslikeme.com og 23andme.com benyttes til at dele
data mellem patienter - for at finde korrelation mellem behandlinger og resultater på tværs
af store mængder mennesker. Det stiller nye forventninger til de kommunale
sundhedsordninger, om hvordan kommunen bedst servicerer sine borgere.

Sundhedsdata gives til den bedste

Der kommer et øget fokus på borgerens egen data, og det bliver sandsynligvis den, der
løser borgerens ønsker og problemer inden for sundhed bedst, som også får adgang til alle
sundhedsdata. Så hvis kommunen ikke engagerer sig i borgernes sundhedsdata, og hvordan
de kan bruges, er der med sikkerhed nogle andre aktører, der gør.

Frigøre tid og minimere fejl

De mange hjælpemidler kan også frigøre meget tid for social- og sundhedspersonale.
Fysiske robotter kan ikke bare assistere i f.eks. at løfte patienter, men kan også udføre
opgaver som at følge patienter på toilettet, gøre rent og give medicin. Mange af disse vil for
borgeren opleves som en positiv udvikling. Mange vil nok hellere have en robot til at hjælpe
dem på toilettet. Desuden laver robotter færre fejl, end mennesker gør - f.eks. ved
medicinering. Udover de praktiske opgaver kan kunstig intelligens klare andre opgaver - så
som indsamling og analyse af data.

Lettere at forudse sygdom - hvilke krav skal kommunen stille
Created by Mrsiraphol - Freepik.com

Med flere person-nære data og sensorer, bliver det lettere langt tidligere at forudse f.eks.
livsstilssygdomme. Det kan rejse diskussioner omkring kommunernes krav til borgere.
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Perspektiver for kunstig intelligens, big data og robotter + social og sundhed
Fejlmedicinering og individuel medicinering
Fejlmedicinering er en alvorlig og desværre ofte forekommende hændelse i alle
sundhedssystemer. Fejlmedicinering kan enten skyldes, at sundhedspersonalet har udskrevet
og ordineret forkert medicin - eller i forkerte mængder, eller at patienten har taget
medicinen på en anden måde end foreskrevet. Teknologien kan hjælpe på begge
udfordringer. Borgerne vil i fremtiden få flere hjælpemidler til at kontrollere deres medicin og
til at følge effekten af medicinen. Meget af den viden og opfølgning, som i dag ligger i
sundhedssystemet, vil borgerne selv kunne løfte. Samtidig vil både sundhedspersonale og
patienter få langt bedre digitale kontrolmuligheder ved udskrivning og indtagelse af
medicin. Projekter som den Digitale Pilleæske er første eksempler på dette. Endelig kommer
der til at ske en individualisering af medicinudskrivning. I dag udskrives medicin stort uden
hensyntagen til den enkeltes dna og reaktion på den pågældende medicin. Der har hidtil
ikke være tilstrækkelig data til at kunne tilpasse medicin specifikt til den enkeltes fysisk. I
fremtiden vil DNA og real-tids-reaktion på medicin blive en integreret del af behandling.

Created by Mrsiraphol - Freepik.com
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Cases: Kunstig intelligens, big data og robotter + social og sundhed

ROAM - exoskellet fra Otherlab

Woebot - terapi via Facebook Messenger

Et exoskellet, er et mekanisk skellet, der bæres uden på
kroppen og hjælper med at forstærke vores styrke.

Woebot er en chatbot i Facebook Messenger baseret på
noget af verdens bedste forskning i kognitiv terapi fra
Stanford Universitetet.

ROAM-exoskellettet består - i modsætning til andre
exoskelletter - af et stofbaseret letvægtsmateriale, drevet af en
computer, sensorer og pneumatik, hvilket gør ROAM, både
lettere i vægt og billigere at producere end tidligere
exoskelletter.
ROAM er tænkt til at kunne bruges til alt - lige fra industrielle
scenarier til genoptræning af skader og til støtte i ældreplejen.

Woebot skriver til dig hver dag og spørger, hvordan du har
det, hvor meget energi du har, og hvilke udfordringer du
måtte have haft. Den tilbyder løbende strategier til at
forbedre dit humør - og forskning og viden om, hvordan
måder at tænke på fungerer.
I fem minutters sessioner hver dag får Woebot nok viden til
at kunne give dig kvalificerede råd - baseret på forskning og
empiri.
:

87

Kryds: Hvad betyder kunstig intelligens, big data og robotter for børn og læring
Den største gevinst ved kunstig intelligens i forhold til børn og unges læring vil
være, at undervisningsmaterialet kan personliggøres og dermed differentieres og
varieres, så det er tilpasset den enkelte faglige niveau, motivation og præferencer
for, hvordan nye ting bedst indlæres. Lærere og pædagogers rolle og opgave vil
ændre sig markant. Med data fra hvert enkelt barn og unge vil læring og
progression kunne følges i detaljen på individuelt-, klasse-, skole- og
områdeniveau. Viden om et barns personlige læring vil kunne rejse med eleven fra
institution til institution så overgange glider nemmere. Der skabes sammenhæng
omkring barnet, og forældre vil i højere grad kunne følge med i, hvad børnene
lærer.
Kunstig intelligens og big data vil også kunne bruges til at forudse behov hos den
enkelte, samt hvornår og for hvem forskellige indsatser og læringstilbud virker og
ikke virker. Dette muliggør endnu mere individuelt tilrettelagte læringsmuligheder.
Der vil også blive diskussioner om dilemmaerne omkring hvor detaljeret, vi bør
forudsige individers muligheder.

Konkret – hvad er det?
• Robotter og legetøj der kan lære
børn f.eks. at kode via interaktion
og samtidig måle deres læring,
og tilrette næste session baseret
på elevens specifikke niveau.
• Digital læring, hvor data giver
læreren eller pædagogen viden
om hver enkelt elevs progression,
præcise udfordringer og
læringsstil.

Modenhed

Intro

Potentiale

Piloter i Danmark

• Telepresencerobotter i Frederikshavn Kommune - i forbindelse med
skoleelevers langtidssygefravær.
• Robotten Zeno anvendes til bl.a. matematikundervisning i Svendborg
Kommune
• Cubelets robotklodser afprøves i Odense Kommune.
• Elever fra skolen ved Nordens Plads, som f.eks. er for syge til at komme i skole, kan
bruge en beam-robot til at deltage i undervisningen.
• Køge Kommune arbejder med big data på folkeskoleområdet omkring effekt af
indsatser.
• Greve kommune bruger robotten ”Lille Troels” til børn og unge med
autismespektrumforstyrrelser.
• Odense Kommune bruger læringsbotten KUBO, som via en række puslespilsbrikker,
hjælper børnene til en grundlæggende forståelse af kodning.
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Hvad nu hvis - Science Fiction eller en nær fremtid…

Hvad nu hvis…
… alle børn har sin helt egen underviser, som følger dem 24/7?
… børn kan lære alt fagindholdet i folkeskolen via AI-robotter
– og de kan gøre det på den halve tid?
… alle forældre kender alle detaljer om deres børns udvikling,
resultater og trivsel realtime?
…vi kan forudse før børn fylder 6 år, hvordan de vil klare sig i
livet – hvem får succes, og hvem bliver omkostningstunge?
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Perspektiver for kunstig intelligens, big data og robotter + børn og læring
Undervisning bliver individualiseret, decentraliseret og digitaliseret

Børn vil have adgang til avanceret kunstig intelligens pakket ind i søde robotter og legetøj
og vil kunne bruge kunstig intelligens uden at kunne skrive og stave. Børn vil fra de er helt
små være vant til at snakke med robotter, forvente at robotterne kender dem, og at
robotterne kan agere personlige læringsassistenter. Det "kunstige" ved en talende robot
eller bamse vil forsvinde med årene. Læring kan ske med hjælp fra robotter som fx Cerego
og brug af digitale læringsværktøjer, som er optimerede ved hjælp af kunstig intelligens.
Værktøjerne kan bruges i dagtilbud og skoler, men vil også være tilgængelige mange andre
steder, hvor børn og unge opholder sig. Børn kommer således i endnu højere grad til at
kunne lære uden for dagtilbuddet og skolen. Det vil skabe forventninger hos børn og deres
forældre om, at dagtilbud og skoler kan tilbyde de samme individuelt skræddersyede
læringsmuligheder, som de har i hjemmet og i fritidslivet.

Underviseren bliver læringsmoderator
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Kunstig intelligens og læringsrobotter kan overtage dele af instruktionen til opgaveløsning
og undervisningen i sprog, matematik, historie, kreative fag etc. Derfor bliver pædagogernes
og lærernes opgave en anden, og kravene til deres kompetencer ændres. I en verden med
kunstig intelligens er det ikke længere nødvendigt, at læreren er faglig ekspert i et fag,
læreren vil ikke skulle forberede og afholde den samme faglige undervisning igen og igen
eller rette opgaver. Ligesom arbejdet med læreplaner for den enkelte elev ændrer sig; det
kan algoritmerne klare, endda bedre og mere individuelt tilpasset end et menneske kan.
Læreres og pædagogers opgave i forhold til børn og unges læring bliver i højere grad at
monitorere, facilitere og moderere læringen og progressionen. I samarbejde med
teknologien kan indsatser målrettes der, hvor eleven har mest brug for at dygtiggøre sig, er
mest motiveret mv. Det kan f.eks. være ved at inddrage et program, der gennem en
algoritme, analyserer elevernes arbejde og hjælper med at tilrette sværhedsgraden i de
forskellige opgaver. Det stiller krav om andre didaktiske og faglige kompetencer hos det
pædagogiske personale. Opgaven med at styrke alle børn og unges motivation,
vedholdenhed og samarbejdsevne og arbejdet med omsorg, trivsel og fællesskab er fortsat
essentiel.
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Perspektiver for kunstig intelligens, big data og robotter + børn og læring
Nye omgivelser

Dagtilbud og skoler kan indrettes bedre og udvikles efter, hvordan de bruges. Kunstig
intelligens kan sammen med IoT lave analyser af støjniveau, brug af lokaler og data om, hvor
børnene opholder sig, og den viden kan bruges til at analysere problemstillinger i forhold til
læring og trivsel. Kunstig intelligens og læringsrobotter muliggør endvidere, at man endnu
nemmere kan åbne sig mod det omgivende samfund og lade læringsprocesser og
undervisning foregå uden for skolen og dagtilbuddet.

Datadrevne analyser giver forudsigelighed

Kunstig intelligens giver bl.a. mulighed for at se mønstre, som øjet ikke ser. Man kan f.eks.
forudsige hvilke elever, der har en større risiko for at falde fra en ungdomsuddannelse
baseret på, hvor aktive de er, om de downloader materialer til næste dags undervisning, om
de møder op, om de er en del af sociale netværk osv. Sådanne analyser gør, at man kan
identificere risikogrupperne og kan lave en indsats for dem meget tidligt. Det rejser dog
dilemmaer omkring stigmatisering og overvågning.

Mere transparens til forældre

Forældre vil kunne få meget detaljeret og målrettet information om deres børns læring og
trivsel. Digitaliseringen af undervisningen vil gøre samarbejde og involvering af forældre
lettere. Det skaber en øget transparens, også i forhold til – på godt og ondt – at kvalificere
borgeres valg af skoler og dagtilbud baseret på analyser skoler og dagtilbuds performance,
elevers trivsel og live opdaterede ratings af institutioner og skoler. Dette vil kunne gøres på
et meget mere sofistikeret niveau, som både tager højde for tidligere elevers fremgang
senere i livet, sentimentanalyser af elevers trivsel i dag etc. og få live-opdaterede ratings af
institutionens præstation. Om det hjælper de ressourcesvage familier er nok et åbent
spørgsmål.
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Perspektiver for kunstig intelligens, big data og robotter + børn og læring
Tværorganisatorisk samarbejde

Digitale assistenter kan gøre det nemmere at dele informationer - f.eks. mellem dagtilbud,
skole, socialforvaltning og sundhedsindsatser. Det kan skabe mulighed for bedre og mere
sammenhængende indsatser og for at se behov for indsatser tidligere. Der vil også kunne
laves mere retvisende analyser af effekten af indsatser, når alle indsatser på tværs af enheder
kan sammenlignes.
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Cases: Kunstig intelligens, big data og robotter + børn og læring

Cognitoys

Cerego

CogniToys er en Wi-Fi-aktiveret, pædagogisk legetøjsdinosaur,
der lærer og vokser sammen med brugeren.

Cerego tilbyder algoritmebaseret læring, der udover at være
adaptiv, holder styr på brugerens indlæringskurve og minder
brugeren om, hvornår det er tid til genlære et givent emne.

Tilsat sjove personligheder og masser af viden omdanner
CogniToys læring i den digitale tidsalder. Den nysgerrige og
konverserende Dino drives af IBM Watson og Elemental Paths
Friendgine-teknologi, der giver mulighed for at levere en
personlige oplevelse.
CogniToys svarer på spørgsmål om f.eks. matematik, fortæller
historier og vittigheder, spiller spil og kan endda lave guidede
meditationer til børn.
Som forældre kan du gennem et webinterface se, hvad dit barn
lærer om, og hvilke emner barnet er mest aktivt inden for.

Dette er en kæmpe fordel, da ikke to mennesker lærer på
samme måde, og derved optimeres læringen og tiden, der
skal bruges på at lære et nyt emne.
Cerego har baseret deres algoritme på baggrund af
neurovidenskab og kognitiv videnskab koblet med kunstig
intelligens, der hjælper med at bestemme, hvornår en bruger
har brug for hvilken information, og på hvilket tidspunkt
læringen sker bedst.
Indlæring på platformen sker ca. 55% hurtigere end
”almindelig læring” og man husker materialet ml. 22-88%
længere.
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De 30 kryds

Dare Disrupt

Kryds: Hvad betyder kunstig intelligens, big data og robotter for arbejdsmarked og erhverv
Kunstig intelligens, big data og robotter vil skabe betydelige forandringer på
arbejdsmarkedet i de kommende år. Det vil påvirke krav og forventninger til
kommunerne. Automatiseringspotentialet med den nuværende teknologi
vurderes ifølge en McKinsey-analyse at være ca. 40% af de nuværende
arbejdstimer frem mod 2030. Kombinationen af kunstig intelligens, big data
og robotter påvirker potentielt alle typer af jobs og opgaver - at tømme
skraldespande, behandle syge, undervise børn – men også måden job
formidles på og selve den måde arbejde fordeles og administreres på.
Automatiseringen vil fortsat være et meget vigtig element for alle
organisationer, og mere og mere værdi vil kunne skabes uden medarbejdere.
Men der skabes også nye funktioner, og der vil være et stort behov for nye
kompetencesæt - altså uddannelse, ”retrofitting” og at kunne skabe værdi og
finde muligheder i de næste år samtidig med at erhvervslivet kommer til at
have et stort behov for arbejdskraft med digitale og fleksible kompetencesæt.

Modenhed

Intro

Potentiale

Konkret – hvad er det?
• Robotter og Machine Learning der kan gennemføre de
administrative processer præcist, meget billigt og i
døgndrift.
• Algoritmer der laver analyser, afløser kundeservice, hjælper
HR til at ansætte uden bias og hjælper til at involvere
borgere.
• Voksenundervisning via robotter og digitale platforme der
bruger KI til at kende den enkeltes læringsstil.
• Efteruddannelse der kan sammensættes på tværs af
internationale platforme som Coursera ol.

Piloter i Danmark
• LærDansk pilot med Cerego.com til
sprogundervising.
• Aarhus Kommune har en app, der kan
hjælpe ledige med at finde jobs i
nærheden (lokationsbaseret) i
kombination med de kompetencer, de
har.
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Hvad nu hvis - Science Fiction eller en nær fremtid…

Hvad nu hvis…
… jobs besættes on demand, og kommunens borgeres
kompetencer kan købes for en time af gangen?
… alle har en personlige google translate øresnegl, og
sprog dermed ikke længere er en barriere?
… alle har sin personlige job-coach-bot, og alle jobs
besættes gennem algoritmer, der matcher online-profiler?
…alle faglige specialer kan beskrives og gives som
instrukser på stedet af ens personlige læringsrobot, og alle
dermed kan blive kvalificeret til at udføre dem?

Created by Jcomp - Freepik.om

96

Perspektiver for kunstig intelligens, big data og robotter + arbejdsmarked og erhverv
Arbejdsmarkedet ændrer sig - hurtigt

Arbejdsmarkedet vil forandres mere med kunstig intelligens, big data og robotter – end
digitaliseringen har gjort det hidtil. Det vil betyde nye værdikæder og nye strukturer i vores
organisationer og virksomheder. Kommunerne kan forvente, at op mod 40 pct. af jobfunktioner
i kommunen og i kommunens virksomheder bliver automatiseret frem mod 2030. Jobcentrene
vil skulle håndtere mange borgere hvis jobfunktioner forsvinder og som har behov for
omskoling. De ca. 700.000, der står uden for arbejdsmarkedet i dag, vil også i fremtiden være
en udfordring for jobcentrene. Teknologien gør det måske lettere at matche kompetencer, men
automatiseringen vil fortsat overflødiggøre mange jobfunktioner - og det er vanskeligt at
forudse hvilke og hvor mange nye jobs, der skabes.

Flere freelancere og nye måder at finde jobs

Det bliver lettere at koble kompetencer til jobs ad hoc - det vil betyde, at flere vil arbejde som
freelancere og/eller i jobs, hvor deres kompetencer købes ad hoc. Udviklingen mod at finde
jobs gennem netværk og gennem anbefalinger og reviews vil også styrkes.

Nye kompetencer og hurtig, individualiseret opkvalificering

Det vil give et stort behov for at uddanne mange voksne til at kunne varetage nye jobs i de
kommende år – og jobs med andre kvalifikationer end i dag. Kompetenceudvikling bliver
derfor nødt til at være nemmere at tilgå og mere fleksibel i sin opbygning. Både erhvervslivet
og kommunens jobcentre skal gentænke den måde, kompetenceudvikling tilbydes. Kunstig
intelligens og læringsbots kan give nye muligheder for mere individuel skræddersyet
kompetenceudvikling, både hvad gælder pensum, omfang, tid og sted. Der er allerede
eksempler på, hvordan personificeret sprogindlæring på digitale platforme som Cerego.com
stærkt forbedrer sprogindlæring.
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Perspektiver for kunstig intelligens, big data og robotter + arbejdsmarked og erhverv
Fokus på værdiskabelse og mindre administration i jobcentrene

Generelt muliggør robotter og kunstig intelligens aflastning for de knappe ressourcer jobcentrene er det bl.a. tiden for jobcoaches og medarbejdere. Relativt simpel RPA kan
aflaste den store administrative byrde, som jobcentrene i dag oplever. Det kan give hurtigere
sagsbehandling og understøtte digital erhvervsfremme.

Algoritmerne finder job-kandidaten – uden vedkommende behøver at søge
Kunstig intelligens kan afhjælpe udfordringen med at finde medarbejdere med specifikke
kompetencer. Hvis en virksomhed søger en medarbejder, der kan programmere en specifik
kode og samtidig ved noget om sundhed, kan en algoritme søge på tværs af mange
platforme - som SoMe, arkiver, artikler på nettet, etc. for at finde kandidaterne.

Geografiske afstande blive mindre vigtige - specialisering en mulighed

Selvkørende biler og bedre muligheder for at arbejde remote – koblet med løsere tilknytning
og mere ad hoc arbejde – gør, at afstande til jobs bliver mindre vigtigt. Det påvirker både
det kommunale erhvervslivs adgang og konkurrence om arbejdskraft, men også hvordan
jobcentrene arbejder med at finde match mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Flere vil
arbejde på tværs af landsdele, lande og verdensdele. Det udfordrer selvsagt det kommunale
fokus for jobcentre - men giver også nye muligheder for jobcentrene for at arbejde på tværs
og specialisere sig.

Vigtigt med infrastruktur for vækst – men hvad…

Infrastrukturen fortsætter med at være ekstrem vigtig for erhvervslivet i kommunen. For
kommunen bliver det dog endnu mere udfordrende at stille de rigtige rammer til rådighed,
da behovene for infrastruktur ændres eksponentielt og hurtigt. Afskrivningen af infrastruktur
bliver derfor kortere end i dag. I fremtiden kan det være ladestationer og landningspladser til
droner, der er vigtigere end stationer og motorveje.
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Perspektiver for kunstig intelligens, big data og robotter + arbejdsmarked og erhverv
Hele faggrupper skal redefinere deres jobfelt og deres kompetencer

Historisk har grundprincippet været, at folk tog en uddannelse, der gav kompetencer til hele
arbejdslivet. Fremover vil den teknologiske udvikling i et hurtigere tempo stille krav om nye
kompetencer. For fremover at finde et match mellem arbejdstagere og jobs, bliver det
jobcentrenes og erhvervslivet opgave at se ud over faggrupper og se på overførte
kompetencer. En lastbilschauffør er måske ikke kun god til at køre lastbil, men er også
detaljeorienteret og god til at forstå processer og forløb. Den store omstilling på
arbejdsmarkedet vil sandsynligvis udvaske nogle af de nuværende siloopdelinger mellem
faggrupper.
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Cases: Kunstig intelligens, big data og robotter + arbejdsmarked og erhverv

HireAlchemy - find den rigtige kandidat, hver gang

Duolingo Bots - samtale i dit eget tempo

HireAlchemys kunstige intelligensplatform arbejder med
talenterhvervelse og optimering af arbejdsstyrken. De tilbyder
at finde den rigtige kandidat til det rigtige job ved at analysere
data på kryds og tværs. Blandt andet fra diverse sociale
platforme og jobdatabaser.

Øvelse uden pres - Duolingo Bots forbereder dig til virkelige
samtaler på et nyt sprog, i dit eget tempo.

Dette kan være med til at bygge en mere holistisk profil og
give et indblik i personlige og faglige interesser og mulighed
for ansættelse af netop den person, der vil fungere godt i din
organisation.

Duolingo Bots er drevet af kunstig intelligens og reagerer
forskelligt på tusindvis af mulige svar.
Føler du, at du sidder fast, så kan du bede Bots om hjælp,
og de vil komme med forslag til, hvordan du kan komme
videre, og jo mere du øver dig, jo smartere bliver du.

HireAlchemy tilbyder også at fortælle, hvilke yderligere
kompetencer der ville være nødvendige for at få en endnu
bedre kandidat til jobbet.
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Kryds: Hvad betyder kunstig intelligens, big data og robotter for miljø og forsyning
Det mest markante sted almindelige mennesker vil møde AI med et afgørende
ansvar, vil nok være i trafikken i de selvkørende biler. Mobiliteten i byerne vil
give forandringer i de kommende år. Det kan give os en ny urbanitet og en ny
måde at organisere vores byer på. Byerne kan få både mere plads og mindre
trafik, når en selvkørende bil kan sætte sin passager af og fortsætte på egen
hånd. Professor Henrik Schärfe har fastlagt, at omkring 30% af trafikken i
storbyerne er relateret til folk, der leder efter en parkeringsplads. Ifølge
Københavns Kommune er 11 pct. af byens rum afsat til parkeringspladser. Det
vil give meget plads, når de selvkørende biler selv parkerer uden for byerne.

Modenhed

Intro

Men transport er kun ét af mange interessante aspekter. Der skabes flere og
flere data på miljø og forsyningsområder, hvor kun en meget lille del i dag
aktivt bruges til analyser og beslutningstagen – det vil kunstig intelligens ændre
på!

Potentiale
Kunstig intelligens eller algoritmer er en stor mulighed for optimering. Når vi
kan skabe overblik over store mængder data om
Piloter i Danmark
f.eks. ressourceforbrug, kan vi skabe nye indsigter,
• De første selvkørende busser er allerede på vej fremad i bl.a.
der kan medvirke til at optimere vores adfærd.
Hørsholm og Vesthimmerlands Kommuner.
Konkret – hvad er det?
• Roskilde Festival kører sammen med IBM et stort
• Omsat data fra sensorer i alt fra maskiner, biler,
dataprojekt, hvor de kan forudsige f.eks. antallet af
redskaber, beton, på træer, i jorden osv. – der
publikummer til en koncert eller varsko madboderne om
gør, at man kan følge en udvikling/placering/ol.
særligt travle perioder.
• Selvkørende biler.
• Allborg Kommune laver forsøg med tilstandsvurdering (tage og kviste)
• Satellitbilleder der kan omsættes til viden.
med brug af droner.
• ’Precision Agriculture’ der giver nye måder at
• Randers Kommune laver forsøg om genanvendelse af erhvervsaffald.
værne om naturen på.
Virksomheder og kommunale institutioner melder restprodukter ind i et
• Smart city.
system, hvor virksomheder så kan aftage materialet og bruge det.
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Hvad nu hvis - Science Fiction eller en nær fremtid…

Hvad nu hvis…
-

vi kan forudsige trafikken? Ikke bare generelt, men lokalt og
med hensyn til f.eks. ugedag, årstid og vejrforhold?

-

de selvkørende biler ikke skal parkere. Hvilket byliv kunne vi
skabe på den plads, der i dag ikke anvendes?

-

mønstre i data fra IoT med kunstig intelligens kan forudsige
opgaver, der skal løses, før de opstår?

-

vi kan forstå og analysere på alle data genereret af borgerne i
byrummet?
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Perspektiver for kunstig intelligens, big data og robotter + miljø og forsyning
De intelligente bygninger

Sensorer i en bygning vil fortælle om alt fra kvaliteten af betonen, den er bygget af til brug af
forskellige lokaler, til hvornår græsset omkring den skal klippes. Når man har denne viden
tilgængelig, kan man være strategisk ift. administrationen af lokalerne og ejendommen ved
kun at benytte ressourcer, når det er nødvendigt at vedligeholde. Man vil også kunne se
belastningen/brugen/slitagen af en bygning, og dermed optimere fremtidige indkøb, designs
og arkitektur. Man vil kunne forudsige opgaver via information fra sensorer og brug af en AI
som f.eks. IBMs Watson, som ISS Facility Management har teamet op med om samme formål.

Videnskilder fra rummet

Prisen på satellitbilleder falder voldsomt. Det skyldes primært den privatisering af
rumfartsindustrien, som finder sted i disse år. Med satellitbilleder hver anden time kan f.eks. en
landmand nøje følge udviklingen på sine marker, hvor der skal vandes eller gødes, hvor der er
svampeangreb osv. Satellitbilleder hver time vil kunne fortælle meget en by. Kommunen vil
f.eks. kunne holde øje med nye bygninger (og sikrer at de rigtige har byggetilladelser) via
billeder ovenfra. Droner vil også kunne skubbe på denne udvikling med billeder f.eks. hvert
millisekund.

Skralde-algoritmer

De intelligente skraldespande som Big Belly er et spændende eksempel på, hvordan en ting
selv giver besked, når den skal tømmes og vedligeholdes. Det giver nye muligheder for bedre
ressourceudnyttelse. Men også når skraldespanden er tømt, kan vi bruge robotterne. – f.eks
Virksomheder som Finske Zen Labs, der med computervision, machine learning og robotarme
sorterer affald og finder genbrugsmaterialer.

Kortere afskrivning og udskiftning
Created by Mrsiraphol - Freepik.com

Efterhånden som der kommer mere teknologi og intelligens i infrastruktur, bliver der behov for
hurtigere udskiftning. De nuværende afskrivningshorisonter - men også investeringsbehov - kan
blive udfordret.
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Perspektiver for kunstig intelligens, big data og robotter + miljø og forsyning
Selvkørende biler påvirker urbaniseringen

Med selvkørende biler vil der blive mere plads i byerne. Tiden i trafikken vil vendes til at være
et frirum/aktiv, man kan bruge til noget - arbejde, en lur, spil eller noget helt fjerde. Bliver f.eks.
HyperLoop ml. København og Oslo en realitet, vil det betyde begyndelsen på den næste
mobilitetsæra, hvor afstand bliver en sekundær faktor. Man kan arbejde i Oslo, bo i London og
mødes til frokost i Berlin. Dette kan meget vel bliver virkelighed inden for 20 år. Denne
udvikling har potentiale til at påvirke både urbanisering, til- og fraflytning i kommunerne samt
boligpriser markant. Vil borgerne foretrække at bo længere ud af byerne, hvis tiden i trafikken
kan omsættes til arbejde og dermed indgå direkte i arbejdsdagen?

Veje, trafik og intelligente meldinger

App’en ”Street Bump” tracker trafik og huller i asfalten, så man opsamler information om
vejens kvalitet uden brug af kommunale mandetimer. Hvad ville det betyde at få realtidsdata
om vejkvaliteten i en kommune? Overvågning af trafik (som f.eks. Bleep Systems gør) kan
optimere på trafik i real-tid for både fodgængere og biler og dermed skabe det optimale flow
gennem en by eller bygning. På sigt vil vi også se en ny dynamik i byen, når selvkørende bilers
ruter optimeres med big data – og en algoritme bestemmer, hvornår f.eks. pakkepost og
leverancer sker, så man har mindst mulig trafik i centrum.
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Cases: Kunstig intelligens + miljø og forsyning

Google Deep Mind - spar strøm med kunstig
intelligens
Google bruger kunstig intelligens i mange af deres produkter,
såsom søgninger, oversættelser og billedgenkendelse.
Men da Google slap den kunstige intelligens løs i deres
kæmpe datacentre, for at se om den kunne gøre noget ved
deres enorme strømforbrug i forbindelse med køling af deres
enheder, fik de en besparelse på 40%.
Tænk hvad det vil kunne betyde for en kommunes optimering
af strømforbruget, hvis man havde adgang til samme
algoritmer, der kunne hjælpe med at monitorere og justere
strømforbruget.

Ambri – en smartere måde at opbevare strøm
Ambri blev startet af en gruppe forskere fra MIT og de
arbejder med at opbevare strøm via en ny type batteri, de
kalder for Liquid Metal Battery, som gør det muligt at
opbevare store mængder strøm på relativ lidt plads.
Så når vindmøllerne laver for meget strøm eller solen skinner
på solfangerne, bliver den overskydende strøm opbevaret i
batteriet, indtil der brug for det.
Forbundet til et Smart Grid, ville denne type batteri kunne
være med til, at vi kunne komme tættere på at bruge 100
procent af den strøm, vi producerer.
Deres mindste batteri er på størrelse med en stak pizzaæsker
og kan holde omkring 14 kWh.
:
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Kryds: Hvad betyder kunstig intelligens, big data og robotter for demokrati og involvering
Kommunerne ønsker at involvere borgere i nogle beslutningsprocesser,
høringer og sager. Her giver kunstig intelligens nye muligheder. Virksomheder,
der analyserer og processerer store mængder data, kan nu finde frem til
personlighedstræk og præferencer og f.eks. politiske holdninger ved at samle
data fra f.eks. sociale medier. Det betyder for brands og politiske kampagner,
at man kan målrette budskaber meget præcist og sikre grundlag for en højere
grad af involvering og inputs.
Data og kunstig intelligens vil også kunne bruges til at involvere borgere, der
hvor de mest sandsynligt ville være engagerede og gerne ville gøre en forskel.
Det er også muligt at simulere borgerinddragelse og holdningstilkendegivelse
ved at analysere på data om borgernes konkrete adfærd og f.eks. brug af
kommunens tilbud. Endelig vil kommunikation omkring kommunens arbejde
og processer kunne målrettes borgere med særlig interesse og på præcis de
platforme og tidspunkter, der bedst passer borgerne.

Modenhed

Intro

Potentiale

Konkret – hvad er det?

• Big data og AI bruges i dag af f.eks. Cambridge Analytica til
at målrette og tilpasse politiske budskaber på baggrund af
viden om den enkelte borger fra f.eks. sociale profiler.
• Der er også en udbredt brug af analyser af data om den
enkelte til at målrette kommercielle budskaber - f.eks.
Google.
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Hvad nu hvis - Science Fiction eller en nær fremtid…

Hvad nu hvis…
-

kommunen havde et realtidsbillede af borgernes humør
og tilfredshed?

-

algoritmer kunne hjælpe en politiker med at få indsigt i
hvilke sofa-vælgere, der baseret på deres
personlighedstype og præferencer ville stemme på dem?
Hvordan ville det påvirke tilrettelæggelsen af kampagner?
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Perspektiver for kunstig intelligens, big data og robotter + demokrati og involvering
Heatmap & low tech-involvering

Hvor befinder byens borgere sig? Med mobil data kan kommunerne følge med i hvor mange
mennesker, der befinder sig hvor og på hvilket tidspunkt. Denne data kan være nyttig til
involvering af borgere i nye løsninger. I San Francisco har byens byudviklings-lab trukket
udviklingsarbejdet ud på gaderne for at styrke involveringen af borgerne. Når en ny ide skal
testes, vælger de sted og tidspunkt efter, hvor de kan møde flest borgere, og så ruller de
tegninger, planer og ideer ud midt på gaden. En low tech-løsning med et stort potentiale til at
få folk i tale og indsamle ideer fra borgere der normalt ikke engagerer sig.

Datadrevne analyser giver nye måder at involvere på

Datavirksomheden Cambridge Analytica har skabt stor opmærksomhed med sine analyser og
brug af data og kunstig intelligens i valgkampagner for f.eks. Trump og Brexit. Ideen kommer
fra forskeren Michael Kosinski, der har benyttet adfærdspsykologiske modeller og indsigt fra
sociale medier til at kunne forudsige meget præcist, hvilken type person man er. Med bare 70
Facebook ’likes’ kan Kosinski´s algoritme forudsige mere om en og ens vaner, end ens venner
ved om en, med 150 likes mere end familien ved om en og med 300+ likes, vil algoritmen
kende en bedre end ens partner/ægtefælle. Kosinski selv siger, at med 4-500 likes vil
algoritmen sandsynligvis kende en bedre, end personen kender sig selv! Denne type indsigt
bringer en masse etiske spørgsmål på banen. Men uanset hvad man mener om det, er det et
signal på, hvilke typer data og analyser vores digitale fodspor efterlader sig, og som kan
omsættes til værdifuld indsigt for samfundet. For kommunen ligger der perspektiver i at lade
algoritmer finde frem til borgere, som ville være engagerede og interesserede i at deltage i en
given sag. Lidt som når Netflix-algoritmen kender personer så godt, at den kan foreslå hvilke
film og serier, man vil kunne lide. Det vil kunne få konsekvenser for måden at involvere en by i
sager, udvikling, ideer og fremtidsperspektiver.
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Cases: Kunstig intelligens, big data og robotter + demokrati og involvering

Cambridge Analytica - ændrer dine brugeres
adfærd
Cambridge Analytica kombinerer dataanalyse,
adfærdsvidenskab og innovativ annonceteknologi til et
produkt, der engagerer brugerne mere effektivt.
Ved at analysere deres brugere blandt andet via sociale
medier, er Cambridge Analytica i stand til at indsamle
information og viden - som f.eks. politiske standpunkter meget mere præcist end ved en traditionel meningsmåling.
Blandt andet gennem brug af adfærdsvidenskab, der hjælper
med at “nudge” brugeren i en bestemt retning. Dette gælder
både i den kommercielle verden, og i det amerikanske
præsidentvalg, hvor Cambridge Analytica har stået for nogle af
de mest effektive kampagner.

109

Kryds: Hvad betyder kunstig intelligens, big data og robotter for administration og
organisation
Kunstig intelligens er en bred betegnelse. RPA (Robotic Process Automation) der
bliver implementeret i mange kommuner, er en af de mest simple former.
Software-robotterne varetager rutineprægede og standardiserede opgaver som at
udfylde informationer, simpel sagsbehandling eller lignende - f.eks. opslag i
registre for at vurdere om en borger er berettiget til at søge om kontanthjælp.
Dette er et område med særdeles stort potentiale, som er klar til udrulning
allerede nu i kommunerne.
Potentialet for kunstig intelligens rækker dog ud over kun at overtage de simple
standardiserede opgaver. Kunstig intelligens kan se mønstre, som mennesker ikke
kan og skabe indsigter, vi ikke har i dag. Kunstig intelligens kan også hjælpe med
vidensdeling, hvor kommunen i dag er udfordret pga. forskellige IT-systemer og
siloorganisationer. Kunstig intelligens kan forventes at blive en personlig
vidensassistent til alle administrative funktioner og ledere.
Kunstig intelligens vil betyde, at mange kommunale jobfunktioner bliver
automatiseret - men også at kommunen får viden om konkrete behov og
muligheder for den enkelte borger og kan udvikle nye og bedre services.

Konkret – hvad er det?
•
•
•
•

Virtuelle hjælpere og assistenter
baseret på kunstig intelligens som
f.eks. Siri og Viv.
RPA robotter der f.eks. overfører
data mellem forskellige systemer.
Assistenter som Amelia i
borgerservice.
Chatbotter til simple funktioner.

Modenhed

Intro

Potentiale

Piloter i Danmark
• Københavns Kommune eksperimenterer med RPA og machine
learning for smartere sagsbehandling.
• Syddjurs Kommune eksperimenterer med chatbots for at kunne
tilbyde den bedste digitale selvbetjening, bedre og billigere
borgerbetjening, og at kunne ’møde’ borgerne og virksomhederne.
• 25 kommuner arbejder sammen med KL med anvendelse af nye
teknologier så som RPA mhp. automatisering af manuelle
arbejdsgange.
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Hvad nu hvis - Science Fiction eller en nær fremtid…

Hvad nu hvis…
-

borgerservice var tilgængeligt 24/7 i en virtuel løsning med en servicebot der kunne møde borgerne digitalt, når
de har tid, og som kan tilpasse sin kommunikation til
borgerens præferencer og kompetence?

-

sagsbehandlere fik løst de fleste sager med hjælp fra
kunstig intelligens, der kunne forberede en sag og komme
med løsningsforslag til vurderingen, som sagsbehandleren
så kunne godkende eller ændre?
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Perspektiver for kunstig intelligens, big data og robotter + administration og organisation
Borgerservice-botter

Vivienne Ming, der er ekspert i AI siger i et interview, at ”de arbejdsgange og processer, hvor
man på forhånd kender svaret til et spørgsmål, kommer kunstig intelligens til at kunne
varetage”. Det kan komme til at betyde meget for jobs som jurister, revisorer, bogholdere,
sagsbehandlere og i borgerservice. Man kan forestille sig, at en kommunal chatbot (en som
f.eks. Amelia i casen) har adgang til al kommunens offentlige viden og vil kunne svare en
borger uden ventetid. Det vil frigøre tid i borgerservice til at kunne håndtere de sværere sager.

Nye opgaver og prioriteringer

Der vil ske en løbende udskiftning i kommunens opgaver og i medarbejdernes roller i at
varetage og løse dem. Opgaver vil løbende gå fra mennesker til maskiner, men med forskelligt
tempo. Det kan være med til at skabe frirum i organisationen til at kunne prioritere andre og
mere komplekse opgaver. I langt højere grad skal kommunens medarbejdere tage sig af de
vanskelige opgaver og overlade de rutineprægede til systemerne.
Det kan også være med til at starte en diskussion om, hvor der skabes størst værdi for
borgerne, og hvordan disse områder kan få mere fokus og udvikling. Det 21. århundrede
kommer til at forandre vores rolle på arbejdsmarkedet. Allerede nu kan digitale assistenter
hjælpe med forskellige opgaver i administrationen - så som at hente informationer frem og at
lave en sagsbehandling. Den glidende overgang med AI i sagsbehandlingen vil betyde, at
sagsbehandleren i langt højere grad godkender en afgørelse, end han eller hun udfører den.
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Cases: Kunstig intelligens, big data og robotter + administration og organisation

Amelia - en virtuel kognitiv agent

Viv - forståelse i kontekst

Amelia er en kunstig intelligens-platform, der gennem chatsamtaler kan analysere og lære gennem de samtaler, der
foregår.

Viv er en kunstig intelligens-platform og digital assistent,
der forstår ting i kontekst, det vil sige, at når du spørger
Viv om et emne, holder Viv emnet in mente i forhold til
det næste spørgsmål. Dette giver en interaktion, der
ligner et menneske, mere end en computer.
Viv lærer af verden og lærer hver dag. På den måde
tilpasser Viv sig det miljø, den er i, og de mennesker den
interagere med.

Amelia bliver blandt andet brugt til kundeservice, hvor den kan
hjælpe kunder ved at svare på spørgsmål , men Amelia vil også
kunne håndtere f.eks. status på udbetaling af en ydelse, regler
for boligsikring og agere som digital sekretær.
I korte træk kan platformen tage en stor mængde data og gøre
søgning og svaret intelligent og give den mest relevante
information på det rigtige tidspunkt.

Viv er for nylig blevet købt af Samsung og forventes at
blive brugt i deres fremtidige produkter.
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Kryds: Hvad betyder Internet of Things for arbejdsmarked og erhverv
Internet of Things (IoT) er en bred betegnelse for ting, der er på nettet. På
arbejdspladser finder vi i dag alt fra telefoner, computere, printere til robotter
som Beam, der triller rundt og kan ”beame” en medarbejder, der arbejder
hjemmefra ind på kontoret til et møde. De smartphones, som mange af
kommunens medarbejdere har, er typisk udstyret med 10-30 sensorer, der
måler og registrerer alt fra lys og lyd til bevægelse og lokation.
IoT kommer til at ændre på arbejdsmarkedet og jobfunktioner. I første
omgang for jobs med en tydelig fysisk dimension, hvor sensorer i materialer
og komponenter ændrer kompetencekrav og arbejdsprocesser. Nogle
opgaver bliver lettere, fordi vi får kommunikeret fra sensorer, hvad der skal
udføres eller skiftes, mens andre bliver mere komplicerede, fordi det kræver
mere teknisk viden at udføre opgaver, der i dag er helt manuelle og simple.

Modenhed

Intro

For jobcentrene betyder IoT, at der kommer nye krav til faglighed og
kompetencer hos ledige - og at krav til kompetencer kan ændres hurtigere.

Konkret – hvad er det?

Mobiltelefoner, computere, tv.
Beam – teleprecense.
Robotter – som f.eks. støvsugere.
Sensorer i produkter som f.eks. lamper og
betonvægge.
• SmartHome: Sensorer i bygninger og lokaler.
• Sensorer i byerne, der samler data om antal mennesker,
brug, trafik, eller sensorer der giver en
realtidstilbagemelding til kommunen, omkring hvor der
er uløste opgaver, og hvor borgere selv har løst dem.
•
•
•
•

Potentiale

Piloter i Danmark

• Vallensbæk Kommune dimensionerer sin
infrastruktur efter data for brug, så de
udvikler byen som den bruges.
• I Aarhus Kommune er der et
smalbåndsnetværk med 16 LoRa-sendere
fordelt i byen, der har ca. 100 IoT
projekter i gang – f.eks. træer, der måler
luftkvalitet og kan give besked, hvis de
har fået for meget salt.
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Hvad nu hvis - Science Fiction eller en nær fremtid…

Hvad nu hvis…

…man kan se freelanceopgaver på sin smartphone,
baseret på sin lokation og kompetencer?
… alle opgaver, der omhandler dokumentation,
registrering og måling kan varetages af sensorer?
…unge og udsatte kan varetage mikro-opgaver for
kommunen, tæt på dem, identificeret via inputs fra
sensorer?
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Perspektiver for Internet of Things + arbejdsmarked og erhverv
Den mobile kommunemedarbejder

En vigtig del af industrialiseringen gik ud på at samle medarbejdere geografisk på en
arbejdsplads - for at skabe stordriftsfordele og udnytte den teknologi, arbejdet skulle
udføres med. I dag er mange medarbejdere mobile og kan med computeren og telefonen
arbejde fleksibelt i tid og sted. Kommunens nuværende organisering er i høj bygget op
omkring specialisering og tilknytning til en enhed og en funktion – det vil kunne gøres mere
fleksibelt. Der vil ikke længere være samme behov for at samle f.eks. forvaltninger samme
sted, og medarbejdere vil få større fleksibilitet. Sensorer vil kunne give meget af den viden,
der i dag skal hentes fysisk, og viden udveksles lettere.

Innovation i kommunerne – i partnerskaber baseret på data

IoT giver også nye muligheder for samarbejde og nye ydelser. Kommuner kan stille data til
rådighed og kan i samarbejde med virksomheder udvikle SmartCity funktioner – så
kommunen får pilot-tests af teknologien/data - og virksomheder får input om aktuelle behov,
de kan løse med teknologien til det offentlige og på andre markeder. Kommunerne får
mulighed for at udvikle kompetencer og få bistand til sin udvikling - og medfinansiering. I
voksenuddannelser kan man udbyde fag om IoT, innovation og nye forretningsmodeller, så
kommunen hjælper til at realisere innovationspotentialet i kommunens virksomheder.
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Perspektiver for Internet of Things + arbejdsmarked og erhverv
Mikroopgaver i nabolaget

Jobs kan brydes ned i ”mikro-opgaver”, når sensorer kan fortælle, hvornår en plæne skal
slås, en brandhane ryddes for sne, et træ have klippet grene eller vandes, sandsække sættes
op for en oversvømmelse osv. Platforme som Taskrabbit udbyder opgaver i ”auktioner” til et
community af mennesker, der får mindre betalinger for at løse dem på peer-to-peer
platformen. Det er blandt andet meget populært at udbyde opgaver om samling af IKEAmøbler. Der vil også blive mulighed for at eksperimentere med at f.eks. ledige kan have et
antal opgaver pr uge, de skal løse for en ydelse i kommunen. Kunne også være for frivillige,
hvor belønning var anerkendelse, ”kommunepoint” eller andet.

Mikroopgaver som beskæftigelsestræning

En stor udfordring er de mange på kanten af arbejdsmarkedet, der har svært ved at få
fodfæste. Mikro-opgaver baseret på konkret viden om mindre opgaver i kommunen kan
være en måde at komme ind på arbejdsmarkedet. Udlændinge med en oversættelsesøresnegl - som den Waverly Labs´ har lavet og/eller Augmented Reality - vil kunne forstå
instruktioner til opgaveløsningen og dermed i eget tempo komme i gang med et arbejde og
en hverdagsrutine. Det vil samtidig bidrage til, at kommunen kan få løst en række mindre
lokale opgaver effektivt – og dermed forbedring af de nære områder.
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Cases: Internet of Things + arbejdsmarked og erhverv

City Worker – IoT skaber ny organisering

Adopt-a-hydrant - adopter en brandhane

Byen Bostons brug af sensorer til nye måder at organisere
arbejde og arbejdere effektivt. Appen er baseret på sensorer i
byen og giver servicemedarbejdere realtidsadgang til byens
interne system for serviceanmodninger, mens de er ude i
byen. Appen har hjulpet med at forbedre byens svartid for
serviceanmodninger, da servicemedarbejderen kan reagere i
realtid.

En tildækket brandbrand kan tage dyrebare minutter fra
brandvæsenet.

Appen tillader servicemedarbejdere at oprette, lukke og
videresende sager i realtid fra byen – sagerne er ofte baseret
på data fra sensorer sat op i Boston.
Udover at gøre tingene mere effektive, har kollegaerne
hjemme på kontoret, en bedre fornemmelse af, hvad der sker
ude i felten.

Adopt-a-hydrant er et online værktøj, der tilskynder frivillige til
at hjælpe med at holde brandhaner ryddet for sne og andre
gener.
Frivillige kan via en hjemmeside se, hvor brandhanerne er og
hvilke haner, der mangler en til at kigge efter den.
Dette er en effektiv og billig måde at holde opsyn med byen
og øge sikkerheden.
Perspektivet ved denne case for arbejdsmarked og erhverv dr
muligheden for at gøre små opgaver relevante og
lettilgængelige – og dermed også jobtræningsmuligheder og
en vej ind på arbejdsmarkedet ved at løse mindre opgaver.
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Kryds: Hvad betyder Internet of Things for social og sundhed
IoT giver teknisk mulighed for at tracke bevægelse, sundhedsdata som puls og
blodtryk, lokation og adfærd og sindsstemning hos alle kommunens borgere.
Formålet vil f.eks. kunne være at sikre nok motion og derigennem følge
sundhedsaspekter for krop og hjerne – eller det kan være for at følge
aktiviteter (eller eventuelle uheld) hos ældre og handicappede borgere således at udfald i aktiviteter kan spores, og familie/plejepersonale kan
notificeres med det samme. Sensorerne vil gøre, at man kan følge en
ældre/handicappet på tættere hold og skabe en tryghed omkring borgeren,
når denne har udfordringer. Ligesom kontrolbesøg og monitorering kan gøres
langt mere effektivt.
Når ting bliver smarte, kan vi også se, hvor de er, og hvordan de bruges - brug
af tagging kan gøre, at man f.eks. kan finde nærmeste hjertestarter hurtigt i en
nødssituation, og at hjælpemidler kan deles mere effektivt.

Konkret – hvad er det?

• Sensorer i hjemmet hos ældre og handicappede, der
monitorerer deres aktivitet, så man kan følge med i, om
der skulle være udfald/udsving fra normalen, og man kan
deraf følge deres helbred og sundhed.
• Sensorer i produkter som eksempeltvis Whitings-serien,
der både har en badevægt, blodtryksmåler og en sensor
til måling af søvnkvalitet.
• Smarte pilleæsker der holder styr på om medicin er taget.
• Skridtmålere, Fitbits, Apple-watches.
• Sensorer der følger bevægelse i hjemmet.
• Rengøringsrobotter.

Modenhed

Intro

Potentiale

Piloter i Danmark

• Sensorer med automatisk alarm der sikrer hurtig
hjælp til ældre, hvis de falder ud af sengen.
Afprøvning IntelligentCARE sammen med
Hedensted, Syddjurs, Aabenraa og Aarhus
Kommuner.
• Lægebotten – en rullende robot som lægen
benytter i hjemmet eller på et center, så ældre
ikke skal transportere sig selv. Afprøvning i
Aarhus Kommune.
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Hvad nu hvis - Science Fiction eller en nær fremtid…

Hvad nu hvis…
…ældre og demente altid huskede at tage deres medicin
med hjælp fra en hjemmerobot som ”Mabu”, der minder
borgeren om, hvornår man skal tage hvad?
… kommunen vidste alt om fremskridt og tilbagefald samt
nuværende tilstand for ældre, kronikere og endda socialt
udsatte?
...man kunne lave et forsøg med alle sundhedsdata med en
mindre gruppe, frivillige borgere? Hvilke nye indsigter ville
man få?
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Perspektiver for Internet of Things + social og sundhed
Det individuelle bliver gratis

I dag er den individuelle løsning og kontakt dyr, fordi det typisk kræver en medarbejder. I
fremtiden vil stort set kun etik sætte en grænse for, hvad kommunen og den enkelte kan få af
data om den enkeltes sundhed, mentale tilstand og risikoadfærd, og dermed også hvordan
løsninger kan skræddersys til den enkelte. Kommunerne behøver ikke længere at lave
generelle løsninger, der skal passe til en stor gruppe borgere.

Behovsdrevet hjælp – ikke planlægningsstyret

At have realtidsdata fra sensorer inden for Social og Sundhed kan hjælpe med at løfte
livskvaliteten for mange borgere. Når en sensor kan monitorere eksempeltvis aktivitet, søvn,
blodtryk eller om en ble er våd og skal skiftes, kan hverdagshjælpen finde sted, når behovet
er størst. Hverdagselementer bliver altså målbare via dataen, og hjælpen, borgeren har
behov for, kan foregå, når behovet er størst. Organisering og udførelse af kommunens
opgaver vil derfor også kunne være behovsstyret og ikke som i dag styret ud fra
planlægningshensyn.

Forebyggelse og mulighed for intervenering

Ny data vil give nye indsigter (blandt andet fra passiv data fra smartphone-apps i
baggrunden) omkring mønstre og bevægelser, der kan hjælpe med at forudse sygdom – og
give forslag til forebyggelse. - Og kommunen vil få mulighed for at kende til risikoadfærd og
målrette intervention, hvilket dog selvsagt rejser en række etiske dilemmaer.

Gaming, nudging og socialisering
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Sensorer giver en enestående mulighed for at interagere med andre på nye måder. Skype,
Facebook, Facetime, Beam, Virtual Reality og i det hele taget computere og smartphones
kan bringe sociale dimensioner ind i livet hos en ældre, som ellers ikke vil have denne
mulighed. Dette koblet med at kunne registrere og interagere realtime via sensorer giver
mulighed for at skabe anderkendelse og belønning. Platforme som Cykling uden alder er et
fantastisk eksempel på, hvordan et digitalt redskab kan gøre en forskel i at finde og matche
personer.
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Cases: Internet of Things + Social og sundhed

LifeGraph - helbredsovervågning via smartphone

Stanford hudkræftsscanner

Lifegraph tilbyder at overvåge din adfærd gennem data,
passivt indsamlet fra din smartphone.

Hvert år er der cirka 4,5 millioner nye tilfælde af hudkræft i
USA. Overlevelsesraten for hudkræft der er opdaget i sin
tidligste fase, er omkring 97 procent, men falder til ca. 14
procent, hvis den er opdaget i de seneste faser.

Det betyder, at LifeGraph gennem deres adfærdsmæssige
sensorplatform kender brugeren og advarer om ændringer i
adfærdsmønstre.
Derved kan f.eks. folk med migræne eller andre kroniske
lidelser få en advarsel i ændret adfærd og være med til at
forhindre eller mildne det næste migræneanfald.

En smartphone med et kamera koblet til kunstig intelligens
kan være med til at fange hudkræft i de tidlige stadier.
Stanford University, som står bag denne hudkræftssøgende
algoritme, håber på, at de i fremtiden kan overføre den til
også at finde andre sygdomme.
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Kryds: Hvad betyder Internet of Things for børn og læring
Tingenes internet vil for børn og unge særligt ses ifm. undervisning og brugen af
digitale redskaber, der er forbundne både til hinanden og til internettet. Digitale
redskaber er f.eks. laptops, computere, telefoner og ipads samt sensorer af enhver
art. Dermed kan al den information, der er på internettet, aktiveres i dagtilbud og
skoler som en del af læringen. Det kan f.eks. ske igennem læringsprogrammer og apps fra hele verden
Det digitale klasselokale vil have læring og undervisning på digitale platforme, der
løbende tilretter sig til elevens behov og læringsstil med kunstig intelligens, så
indlæringen maksimeres. Det betyder, at kravene til skolens rum og arkitektur
ændrer sig. Der behøver måske ikke være en stol og et bord til hvert barn i skolen?

Modenhed

Intro

Wearebles kan give nyttige informationer om børn og unges trivsel og fysiske og
mentale sundhed. Har de fået nok at spise og drikke, nok søvn, hvor fysisk aktive er
de, er de stressede eller mistrives de? Den viden kan give grundlag for at målrette
indsatser til de børn og unge, der har konkret behov, og samtidig kan den
understøtte samarbejdet mellem dagtilbud, skole og hjemmet.

Konkret – hvad er det?

• Sensorer i skolebygninger og daginstitutioner der kan
holde øje med alt fra lydniveauer til lys, udluftning og
bygningens tilstand.
• Sensorer i busser/tog/biler så eleverne ved, hvornår
deres transport henter dem.
• Laptops, computere, telefoner, iPads.
• Smart legetøj a la Cognitoys, der er forbundet til
internettet og hjælper læring.
• Ure og wearables der hjælper børn til at få nok motion i
løbet af dagen.

Potentiale

Piloter i Danmark

• Vallensbæk Kommune bruger sensorer til
at styre udluftningen i klasselokaler, så
eleverne får optimal indlæring og kan
holde koncentrationsevnen længere.
• Mange skoler arbejder med Ipads til alle
elever – bl.a. Søndervangsskolen i Aarhus
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Hvad nu hvis - Science Fiction eller en nær fremtid…

Hvad nu hvis…
… skolebiblioteket ikke kun bestod af bøger, men af skolens
ting (med tags) man kan låne med hjem?
… højtalere som Alexa ´lytter med´ og kan spore mobning og
misbrug i det øjeblik det sker?
…størstedelen af undervisningen foregår digitalt, så den kan
tilrettelægges fleksibelt ift. tid og sted, og at forældrene kan
følge med og supportere, der hvor de største udfordringer for
barnet er?
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Perspektiver for Internet of Things + børn og læring
En åben skole

Sensorer gør det muligt for kommunerne at dele og låne ud af ting og aktiver på
skoler/institutioner uden for skoletid, og når de ikke benyttes. En app vil kunne fortælle
borgerne om ledighed og placering og evt. pris/regler.

Børns (og ansattes) geografiske placering

Sensorer vil kunne fortælle alt om, hvor den enkelte elev eller underviser er, hvor mange der
benytter hvilke faciliteter og hvornår. Kommunen vil kunne vide, hvor alt og alle er på alle
tidspunkter – med det muligheder og etiske problemstillinger det giver.

Smarte skolebygninger

Skoler/bygninger kan indrettes bedre og udvikles efter brug. Kunstig intelligens kan sammen
med IoT lave analyser af støjniveau, brug af lokaler, hvornår lokaler skal udluftes, varmen skrues
op, m.m.. Udover at give informationer, som kan effektivisere ressourceanvendelsen, betyder
sensorer også, at kommunens lokaler og faciliteter kan åbnes for borgerne som kan bruge dem
til arrangementer og aktiviteter i lokalsamfundet. Sensorer sikrer, at man ved hvornår og
hvordan bygningerne er i brug, og om de bliver behandlet ordentligt – slut med tomme haller
og hærværk.

Hurtigere og bedre indlæring med motion

Både i dagtilbud og skoler er der fokus at børnene og de unge skal røre sig og bruge deres
krop i løbet af dagen. Wearables som Apple-ure, smartphones osv., der tracker motion, kan
hjælpe til at børnene (og underviserne) får nok motion og dermed optimere indlæringen.
Hjerneforskning viser, at indlæringen og hukommelse højnes med 20%, med den rette
mængde motion, og at kreativitet og innovationsevne samtidig øges.
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Cases: Internet of Things + børn og læring

Amazons Alexa - har du talt med dine ting i
dag?
Talegenkendelse og digitale assistenter findes i mange
former. Mange af disse enheder er online og kan tale med
andre enheder som f.eks Amazons Echo, der både kan
bruges til at svare på spørgsmål, spille musik og tænde
lyset i stuen, såfremt pæren også er intelligent.
Amazon Echo er en “Zero UI”-enhed, eller “Nul
brugergrænseflade”. Der er ingen skærm eller knapper,
der skal trykkes på, du siger blot dens navn “Alexa” og
spørger, om det du vil vide eller ønsker. Og når du kan
tale med Alexa, og Alexa kan tale med andre enheder,
åbner der sig pludselig mange nye muligheder.

Raspberry Pi– byg din egen computer
Raspberry Pi Foundation har til formål at sprede viden
omkring programmering og hardware.
Det har de gjort ved at producere en mini-computer til
omkring 349 DKK, samtidig har de gjort et stort bibliotek af
læring omkring hardware og software tilgængeligt.
Særligt har de haft for øje at få den yngre generation med
ombord. Derfor er meget af materialet skrevet specielt til
børn i folkeskolen.
Børn kan nu bygge deres egne robotter og online-enheder,
der kan alt fra at fjernstyre robotter til at spille musik.
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Kryds: Hvad betyder Internet of Things for miljø og forsyning
Smart City er et bredt begreb, der kan være svært at gribe om. Fundamentet
er sensorer og data, der kan omsættes til intelligente lag i byerne.
Gadebelysningen tændes, når det er mørkt, skraldespandene kommunikerer,
når de er fulde, trafikken monitoreres, og bilisterne guides mod de ledige
parkeringspladser. Vi kan følge byernes puls. Det giver nye muligheder for at
interagere med tingene omkring os og få ny viden i realtid fra vores byer og
infrastruktur. Første skridt er at samle data op, næste skridt er at finde en
måde at anvende den på. Aarhus Open Data er et eksempel på en platform,
hvor alle interesserede i byen (iværksættere, udviklere, virksomheder,
institutioner osv.) har adgang til data fra f.eks. byens miljø, natur, trafik m.m.
Med data kan de skabe nye services og applikationer, som kan gøre det
”bedre, sjovere og nemmere at være borger, gæst og tilflytter i Aarhusområdet.”

Konkret – hvad er det?

• Sensorer der registrerer trafik.
• Sensorer der måler luftkvaliteten og
forurening i byerne.
• Lyssensorer der tænder
gadebelysning, når det er mørkt.
• Sensorer der registrerer, hvornår de
offentlige skraldespande skal tømmes.
• Sensorer i bygninger der holder øje
med alt fra kvaliteten af det beton, de
er bygget af, til hvornår lyset tændes
og slukkes, til udluftning og varme.

Modenhed

Intro

Potentiale

Piloter i Danmark

• Aarhus open data ODAA
• KL har inddraget interesserede kommuner og affaldsselskaber i at
udvikle prototype-modeller for bedre indsamling af data og
udnyttelse af smarte løsninger i kommunens affaldsordninger.
• Aalborg eksperimenterer med brug af IoT teknologi for input om
brugeradfærd og energidata for bedre regulering og styring i
nogle af kommunens bygninger.
• Syddjurs Kommune eksperimenterer med sensorer og Open Data
til at måle trafikmønstre omkring skoler.
• Silkeborg Kommune analyserer på baggrund af gratis WiFi
borgernes brug af bykernen.
127

Hvad nu hvis - Science Fiction eller en nær fremtid…

Hvad nu hvis…
-

en algoritme selv optimerede strømforbruget i en
bygning?

-

selvkørende biler åbnede byrummene op, så vi kunne
udnytte dem langt bedre?

-

mønstre i data fra IoT med kunstig intelligens kunne give
nye indsigter i, hvor opgaver befinder sig, før de skal
løses?

Created by Ijeab - Freepik.com
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Perspektiver for Internet of Things + miljø, teknik og forsyning
Alle målinger kan fjernaflæses

Der er ikke længere behov for at være fysisk tilstede for at aflæse en måling - det sparer
selvsagt ressourcer, men giver også mulighed for at have sensorer i langt højere antal, fordi
aflæsning er blevet gratis. Der er også mulighed for at automatisere indstillinger og
tænd/sluk af systemer baseret på sensor-input.

Trafikzoner

Med flere sensorer vil kommunen få bedre og bedre forståelse af infrastruktur og trafik og vil
kunne dimensionere og styre trafiksystemerne bedre. Med flere selvkørende biler vil
kommunen kunne påvirke trafikken og dermed belastningen af byen i løbet af dagen.
Logistik- og pakketransport vil kunne ske, når der er mindst trafik. Og der vil være færre
parkerede biler i byen, fordi de selvkørende biler blot sætter os af, hvor vi har behov for det.

Realtidsmålinger

I stedet for at lave stikprøver og f.eks. månedlige målinger, kan der måles pr. minut eller pr.
sekund. For et vandløb vil det f.eks. betyde, at kommunen i stedet for at konstatere et for
højt forureningsniveau kan få data om et niveau, der bevæger sig fra normalt mod et for højt
niveau.

Åbne data skaber innovation og involvering

Sensorer og IoT giver god mulighed for at dele data i realtid. Kommunen kan invitere
virksomheder eller forskning til at få adgang til udvalgte data og skabe innovation eller viden
omkring dem. Det kan også være data om en park eller et byrum, der åbnes op for
borgernes involvering.
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Perspektiver for Internet of Things + miljø, teknik og forsyning
SWAT organisering baseret på IoT

Et realtidsbillede af behov i kommunen giver mulighed for en anden organisering, hvor det er
efterspørgslen, der trækker ressourcer og ikke udbuddet, der skubber løsningen. Sagt på en
anden måde, så kan kommunens ressourcer organiseres og prioriteres efter det konkrete
behov og ikke efter en ugeplan.

Design og løsninger baseret på borgernes nytte og glæde

Med mere sofistikerede sensorer og IoT bliver det muligt at få et bedre indblik i, hvordan
borgere benytter kommunens faciliteter og hvor meget nytte og glæde, de skaber. Det kan
f.eks. være en park, hvor brugen måles i forhold til - hvordan den bruges, hvor længe, af hvem
og hvordan det påvirker den enkeltes fysiske målinger (puls, glæde m.m.) Det vil i fremtiden
være konkrete input til design og udvikling af løsninger i kommunerne.

IoT indtænkes som desingprincip i alle nye løsninger

Der kan indarbejdes sensorer og IoT i stort set alle løsninger og materialer - og prisen går mod
nul. IoT giver data og grundlag for analyse - og det rejser etiske spørgsmål omkring den
enkeltes privatliv og datasikkerhed. Kommunerne har derfor brug for at forholde sig eksplicit til
IoT i design og udvikling af nye løsninger. Der skal svares på, hvad der er brug for af viden og
data, hvordan den skal indsamles, hvem der skal kunne se den, hvem der ejer data, hvordan
sikkerheden opretholdes m.m.
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Cases: Internet of Things + miljø og forsyning

ISS og IBM Watson - facilitetsstyring gennem IoT

Blip Systems

ISS arbejder sammen med IBM og deres Watson IoT-platfom
for at lave facilitetsstyring til 25.000 bygninger i verden.

Blip Systems er en dansk virksomhed der specialiserer sig i at
tracke trafik af alle mulige slags (biler, skibe, fly, fodgængere) via
opsatte sensorer.

ISS vil integrere og analysere data fra millioner af enheder og
sensorer indlejret i bygninger - herunder døre, vinduer,
mødelokaler mv.
Alt denne data, hjælper ISS med at optimere sine tjenester
samt at fremme sin forståelse af, hvordan folk bruger
bygninger og derved skabe nye muligheder for innovation.

Indsamling af data fra sensorerne kan bruges til f.eks. at tælle
biltrafik og bruge den data i forbindelse med vejarbejde for at
finde den bedste rute til at omdirigere trafikken, så flaskehalse
undgås, og trafikken flyder bedst muligt.
Teknologien bruges også til at tælle mennesker, der f.eks. går
gennem en lufthavn, og denne data bruges til at optimere flowet
gennem lufthavnen.
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Kryds: Hvad betyder Internet of Things for demokrati og involvering
Intro

Her giver IoT et interessant perspektiv og mulighedsrum for kommunerne. IoT
er en mulighed for kommunen til at få viden om borgerne, deres liv og deres
præferencer, og det er en mulighed for at give borgerne relevant viden om
kommunen og lokaldemokratiet.
I forhold til at få viden om borgerne, så er f.eks. smartphones fulde af sensorer,
der kan bidrage med værdifuld data om lokalmiljøet eller borgernes tilstand.
Det er også en let måde for borgerne til at kunne pege på områder, hvor de
ønsker forbedringer. IoT kan sænke barrierne for at involvere sig og bidrage til
at skabe bedre løsninger i vores byer. Borgerne vil også skabe data, der i dag
er forbeholdt kommunen - f.eks. omkring forureningsniveauer, støj, trafik,
slitage m.m.

Modenhed

En forudsætning for demokrati og involvering er et vist niveau af viden og
relevans. Det er mere attraktivt og værdiskabende at involvere sig, når man har
viden om det pågældende område, og når området virker relevant for en.

Potentiale

Konkret – hvad er det?

• De mange sensorer i alt fra telefoner til vejbelægning
der giver kommunen informationer om borgernes
adfærd og præferencer.
• Apps, der giver borgere adgang til konkrete data om
kommunale data og mulighed for at give konkret og
lokalitetsbestemt input til kommunen.
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Hvad nu hvis - Science Fiction eller en nær fremtid…

Hvad nu hvis…
- kommunen ikke havde brug for borgernes holdninger,
men målte borgernes adfærd og på den måde kendte
borgernes præferencer?
- al data i hele kommunen, inkl. effekt og omkostninger af
kommunens indsatser var transparente for alle borgere?
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Perspektiver for Internet of Things + demokrati og involvering
Involvering gennem data

Der er mulighed for at stille data til rådighed for borgerne om forhold i kommunen trafikmængder, udledninger, brug af faciliter, belastning m.m. - der før var forbeholdt
kommunen og eksperterne. Det giver nye muligheder for involvering, hvor borgerne skaber
løsninger, holdninger og engagement omkring data.

Demokrati er et fællesskab

IoT kan - hvis anvendt rigtigt - styrke oplevelsen af fællesskab, og de ting vi er fælles om. Ved
at øge gennemsigtigheden omkring f.eks. anvendelse af kommunens aktiver (bygninger, parker
osv.) kan vi nemmere inddrage borgerne i alt fra prioriteringer til vedligeholdelse eller udlån.

Open data kan skabe innovation og involvering

Åbne platforme, hvor kommunen stiller data til rådighed om by og land, er en mulighed for at
inddrage borgerne i at skabe nye innovative løsninger. Det giver automatisk en højere grad af
gennemsigtighed, som igen gøre det nemmere for borgerne at involvere sig der, hvor man har
interesse.

IoT som tilfredshedsmåling

IoT behøver ikke kun indsamle passiv data, det kan også være en mulighed at bede borgere
tage stilling til ting, de møder i deres lokalsamfund. Den simpleste form er den gule, grønne
eller røde smiley, vi kan trykke på, når vi forlader en butik. Med IoT kan der udvikles mere
sofistikerede løsninger, som kan opsamle data omkring tilfredshed, oplevelse, humør etc. fra
borgerne, direkte der hvor de bruger nogen af kommunens ydelser. Det kan være, når borgere
besøger genbrugsstationen, når de er i en park, eller når de er i skolen.
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Cases: Internet of Things + demokrati og involvering

DemocracyOS – digitalt demokrati

Rapport-fra-stedet

DemocracyOS er et online rum til overvejelse og afstemning om
politiske forslag. Det er en platform for en mere åben og
deltagende regering. Softwaren har til formål at stimulere bedre
argumenter og komme til bedre beslutninger.

Rapport fra stedet er en app, hvor en række danske
kommuner giver borgere mulighed for at anmelde fejl eller
mangler.

Når man har oprettet et rum på platformen, kan man komme
med ændringsforslag og oplæg til diskussioner. Når disse emner
har nået en deadline og er blevet debatteret, og argumenter for
og imod er blevet givet, kan man gå til afstemning - som er en
god måde at afslutte noget, der nogen gange kan ende som en
endeløs debat.

Der er fire lette trin i app’en – 1) væg kommune; 2) vælg tema
for indberetning; 3) angiv geografisk placering; 4) beskriv din
iagttagelse eller ønske evt. med foto.

Det foregår alt sammen digitalt og DemocracyOS er skalerbart,
så det kan bruges af en mindre gruppe eller et helt samfund.
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Kryds: Hvad betyder internet of Things for administration og organisation
At ting begynder at kunne ”kommunikere” og sende data ud, kan få store
konsekvenser for, hvordan en kommune er organiseret. Hvordan ser den
intelligente by ud, hvor alle skraldespande, parker, veje, fællesområder,
legepladser har sensorer, der kan fortælle omkring brug, slitage, tilstand og
om hvornår de skal tilses? Kommunerne vil kunne lære meget om brug og
præferencer og vil kunne tilpasse sin organisering og sine kompetencer. Det
store spørgsmål i de kommende år bliver, hvilke data kommunen har brug for,
og hvordan de skal indsamles, ejes og sikres. Måske vil kommunerne gerne
vide mere end blot hvordan ting/steder bruges – men hvad med hvordan de
bidrager til livskvaliteten og glæden i en by? Hvilke områder sætter borgerne
mest pris på – hvor bør byudviklingen fokusere? Når tingenes internet i 2025
rummer estimerede 80 milliarder ting, vil der være mange af dem, der kan
indekseres og benyttes smartere på tværs af kommuner/områder i en
by/afdelinger i kommunen. Særligt på de fysisk baserede ydelser - som f.eks.
teknik og miljø - vil det have stor betydning for kommunernes organisering,
hvor der i højere grad vil kunne arbejdes i mindre teams med bredere
virkefelt, og der vil i højere grad kunne involveres borgere i løsningen.

Modenhed

Intro

Potentiale

Konkret – hvad er det?

• Smartphones eller andre sensorer der i realtid kan vise, hvor alle
medarbejdere er.
• IoT-komponenter der kan indsamle data om performance m.m. for
medarbejdere eller institutioner, der før skulle indsamles manuelt og/eller
kvalitativt.
• Det velfærdsteknologiske landkort - et online landkort der muliggør, at
kommunerne kan dele deres erfaringer med velfærdsteknologiske
løsninger med hinanden.
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Hvad nu hvis - Science Fiction eller en nær fremtid…

Hvad nu hvis…
-

kommunen aldrig behøvede at udføre en opgave,
før der var brug for det?

-

alle kommunens ting, ressourcer og faciliteter kunne
være åbne og frit tilgængelige, fordi det var fuldt
gennemsigtigt, hvem der brugte hvad hvornår?
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Perspektiver for Internet of Things + administration og organisation
SWAT-organisationen

Sensordata fra hele byen vil fortælle os, hvornår græsset skal slås, hvornår en skraldespand er
fuld, hvornår der er kø i borgerservice eller hvornår de ældre på plejehjemmet, har brug for
omsorg. At få denne data i realtid giver mulighed for at organisere sig langt mere fleksibelt. Et
team af ansatte kan løse mange forskellige opgaver, og løse dem efterhånden som de kommer
ind. Altså en organisering der minder mere om et SWAT-team. Nogle teams bliver organiseret
inden for eksisterende siloer, men nogle kunne også kunne gå på tværs. Og nogle igen vil
kunne involvere borgere og frivillige.
Nogle opgaver kræver ikke særlig træning eller brug af maskiner. Disse vil kunne løses af
ledige borgere, der mangler aktivering. Opgaverne tæt på en borger kan altså uddelegeres,
og i nærområdet vil man formentlig finde større værdi i at hjælpe til. Har opgaven en form for
sværhedsgrad, vil AR kunne give et instruktionslag oven på opgaven, når man kommer frem til
stedet. Mange opgaver kan altså demokratiseres og løses på tværs af siloer og kommunens
grænser – og af borgere.

Et stort bibliotek over aktiver

IoT giver mulighed for at have overblik over kommunens aktiver, ting og ejendele. Hvad kunne
det betyde for en organisation at have en ”ejendels-wiki” – en side der i realtid opdateres med
aktiver i kommunen, som organisationer kan bruge til at få indblik i, hvad der findes og kan
lånes på tværs af institutioner og organisationer. Mangler man møbler på en skole, kunne det
være, at man kunne låne fra en af kommunens øvrige organisationer – eller når der skal holdes
en konference, et event eller et stort møde – kan man låne udstyret gratis internt og slippe for
udgifter til leje.
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Cases: Internet of Things + administration og organisation

IFTTT - lav din egen IoT-opskrift

FLIC - en knap til flere ting

IFTTT er limen, der binder Internet of Things sammen. Denne
platform tilbyder at koble mere end 500 services og ting
sammen.

FLIC er en såkaldt smart knap. Hvilket bedst kan beskrives
som en fysisk knap, der via bluetooth er koblet op på
internettet.

Du laver selv din “opskrift” online ved at koble en “trigger” med
en “action” - f.eks. hvis jeg sætter flag ved en email (trigger) og
kopierer emnefeltet til min to-do liste (action), eller hver gang
nogen opdaterer vores hjemmeside (trigger), så send mig en
SMS (action).

Med den medfølgende app gør det brugeren i stand til at
lave sine egne arbejdsgange, når man trykker på knappen.
Man kan i teorien koble så mange handlinger på knappen,
som man ønsker.

Mulighederne er uendelige, så længe de services og enheder,
du vil bruge, er understøttet på IFTTT-siden.

Et tryk kan udløse alt - lige fra at hvert tryk på knappen bliver
registreret i et regneark - til at slukke alt lyset og låse døren.
Eller en række informationer kan blive samlet og vist på en
skærm.
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Kryds: Hvad betyder VR and AR for arbejdsmarked og erhverv
Intro

VR kan hjælpe med at træde ind i ellers utilgængelige steder - eller at være til
stede flere steder på en gang via virtuelle rum. For kommunerne vil det
formentligt være inden for jobtræning og uddannelse, at VR først udbredes.
VR er en effektiv og virkelighedsnær simulering i et trygt miljø, hvor det er
gratis at fejle.
Augmented Reality (AR) åbner muligheder for i f.eks. jobcentre at være
sammen i den virkelige verden, samtidig med at dine omgivelser bliver
forstærket af et digitalt lag. Med AR får vi et ekstra informationslag, der kan
understøtte det arbejde, man udfører og herved gøre arbejdet mere effektivt
og mindske fejl. For kommunerne vil det betyde noget i jobcentrene, fordi AR
vil komme til at ændre kompetencekrav og arbejdsgange. Mange faglærte vil
opleve, at meget af deres faglighed bliver digitaliseret og tilgængelig i realtid
og lokalitetsbestemt.

Konkret – hvad er det?

• VR er for det meste en helt lukket oplevelse, man oplever gennem et par
briller med skærme, der dækker hele ens synsfelt.
• VR kan genskabe intimiteten i mødet mellem mennesker, uden de
begrænsninger der ligger i at være fysisk i samme rum.
• AR er et digitalt lag, du lægger oven på den virkelige verden - oftest
gennem et par briller med en skærm, eller gennem skærmen på en
smartphone.
• AR bruges f.eks. til at hjælpe med kvalitetssikring og konkret teknisk
vejledning

Modenhed

Virtuel Reality (VR) spås til at blive den mest sociale af alle sociale teknologier.
Perspektiverne er mange, når de parallelle verdener åbnes op på
arbejdsmarkedet såvel som i den offentlige organisation.

Potentiale

Piloter i Danmark

• Copenhagen Visitor Service
tilbyder oplevelsesorienteret
formidling af byen gennem Virtuel
Reality (VR). VR-film er ikke alene
underholdende for både børn og
voksne, men giver samtidig en
forsmag på byens tilbud på en sjov
og anderledes måde.
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Hvad nu hvis - Science Fiction eller en nær fremtid…

Hvad nu hvis…
… man kan uddanne og efteruddanne borgere gennem
virtuelle tilbud?
… mange ikke behøver en uddannelse i fremtiden, fordi al
viden kan trækkes frem, når den skal anvendes?
… dele af jobmarkedet flytter til en virtuel platform?
… man kan se kvalificeret ledig arbejdskraft i realtid?
… man kan se ledige jobs i realtid, der hvor man befinder
sig?
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Perspektiver for VR og AR + arbejdsmarked og erhverv
Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR) forstærker uddannelse

Der vil være et stort behov for at efter- og videreuddanne voksne til at kunne varetage nye jobs i
de kommende år. Virksomheder vil efterspørge nye kompetencer, som blandt andet udbydes
online fra internationale universiteter og virksomheder. AR og VR kan være med til at gøre onlineuddannelse mere nærværende og ikke mindst en service, man kan trække på, når det passer en.
Det vil også øge effektiviteten - både økonomisk og i effekten af uddannelse. Opkvalificering vil
også kunne gives mere effektivt i små bidder, og som noget brugeren trækker på efter behov. VR
og AR kan, hvis brugt rigtigt, også fjerne nogle af de traditionelle barrierer, som
uddannelsessektoren har for bogligt svage.

VR og AR ændrer jobfunktioner og kompetencekrav

VR og AR kommer til at ændre en række tekniske job-funktioner. Faglærte og teknikere kommer
til at opleve, at fagkompetencer kan gøres lettere tilgængelige. Bilmekanikere kan i dag tage et
sæt AR-briller på og blive guidet igennem motorens dele og behov for udskiftning. Det kommer
til at ændre jobsituationen og kompetencekravene for mange af kommunernes borgere.

Jobtræning og specialiseret uddannelse i effektiv simulering

Kommunerne har en stor og vigtig opgave i at kvalificere og træne til jobmarkedet. Her ligger
der mange muligheder i at bruge VR og AR til at skabe simulationer. Simulering er en af de mest
effektive læringsmetoder, vi kender, men da den er meget dyr, anvendes den i dag kun i meget
begrænset omfang. VR-laboratorier - som dansk-udviklede Labster - giver f.eks. mulighed for at
lave forsøg i et laboratorie, som ellers ville have været svært og dyrt at komme i nærheden af i
virkeligheden.

Vær tilstede online på en mere nærværende måde
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Der ligger et stort potentiale i forhold til at videreuddanne og støtte medarbejdere, gennem VR
og AR. Gennem VR kan der undervises og holdes oplæg og møder på en mere nærværende
måde - end den traditionelle telepresence (videomøder). Gennem AR kan der gives støtte i
forhold til altid at være koblet på ekspertviden, der kan understøtte og hjælpe en medarbejder
med at gøre sit job bedre og med færre fejl.
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Cases: VR og AR + arbejdsmarked og erhverv

Google Daydream – brug din smartphone til VR

Keofitt - kompetenceopdatering gennem VR

Google har med deres Daydream-platform og hardware, skabt
en mulighed for at kunne komme i gang med VR til en lavere
pris end normalt.

Keofitt, der producerer ventiler, har lavet et VR-kursus til at
uddanne deres brugere og kunder til at forstå, hvordan deres
nye produkter fungerer.

Om det er til undervisning eller underholdning, er Googles VRplatform den umiddelbart mest tilgængelig og brugervenlige
platform.

Brugeren kan interagere “fysisk” med produktet i et sikkert
digitalt testmiljø og komme tættere på, hvordan produktet
fungerer i en virkelig kontekst.

Den primært drivende hardware og software er en smartphone
med Android styresystemet - noget som mange mennesker
allerede har i forvejen - og et headset og fjernbetjening som
leveres af Google.

Dette er med til at give en bedre og mere realistisk forståelse
af produktet, og brugeren er ikke bundet til en fast lokation
for at gennemgå en demonstration eller undervisning af et
nyt produkt.
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Kryds: Hvad betyder VR og AR for social og sundhed
Sundhedssektoren er langt fremme i anvendelsen af Virtual Reality (VR) og
Augmented Reality (AR). Brugen spænder bredt fra træning af læger til
genoptræning eller decideret sygdomsbehandling. I takt med at prisen og
barrieren for anvendelsen af VR og AR falder, bliver flere og flere
anvendelsesområder attraktive. Potentialet er højt, da alle med en smartphone
er inden for rækkevidde af en VR eller AR-oplevelse. Teknologien giver
effektivt adgang til en langt større målgruppe end tidligere og er en vigtig
faktor i sektorens skift fra behandling til forebyggelse.
VR tilbyder den altomsluttende og mere sanselige oplevelse, som relaterer
godt til sundhedsområdet og som opleves som personlig for brugeren.
AR egner sig til at understøtte og hjælpe med at holde styr på information og ikke mindst komme med den rigtige information på det rigtige tidspunkt.
AR er mere mobil end VR i forhold til brug.

Konkret – hvad er det?

• Med VR kan hjernen snydes og genoptræningen
gøres langt mere effektiv. På samme måde kan VR
anvendes til at genskabe gamle minder hos
patienter med demens.
• VR kan skabe en oplevelse af tilstedeværelse.
Sundhedspleje eller møder med specialister i
eget hjem kan blive tilgængelige gennem VRbriller.
• AR vil komme til at spille en stor rolle i at støtte
patienterne i at gennemføre den rigtige
genoptræning eller indtage den rigtige medicin
på det rigtige tidspunkt.

Modenhed

Intro

Potentiale

Piloter i Danmark

• Hammel Neurocenter bruger VR til genoptræning af
patienter med motoriske skader.
• Lungeforeningen arbejder på at færdiggøre en
virtuel platform, der sætter borgere med KOL og
deres behov i højsædet. Det skal gøre det muligt for
de KOL-ramte at dele erfaringer med hinanden og
skabe mere specialiserede forløb.
• Viborg Kommune tilbyder virtuel hjemme- og
sygepleje, hvor syge kan have kontakt med
sygeplejerske eller hjemmehjælper hjemmefra.
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Hvad nu hvis - Science Fiction eller en nær fremtid…

Hvad nu hvis…
… at sundhedsdata er frit tilgængelige for alle til at forske,
analysere og kortlægge, og borgeren kommunikerer
gennem VR og AR med de bedste eksperter i verden?
… alle har en personlig sundhedsassistent, der er
tilgængelig 24 timer i døgnet?
… borgerne som udgangspunkt bruger deres egne
enheder til at modtage behandling og hjælp?
… de digitale verdener bliver så attraktive, at borgerne i
stigende omfang vælger det virkelige liv fra?
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Perspektiver for VR og AR + social og sundhed
Fremtiden er her allerede

Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR) gør det muligt at tage en ny vinkel på
nuværende funktioner som f.eks. genoptræning og undervisning. Teknologien behøver ikke
at være afhængig af tid, sted eller andre mennesker. Teknologien kan fungere for sig selv,
eller den kan være en del af en social kontekst. Det giver mere fleksibilitet i at løse opgaver,
der før har været meget bundet op på hjælp fra eksterne kilder eller bestemte rutiner. VR og
AR er en særegen kanal til præsentation af indhold lige som f.eks. computer, tablet og
smartphone. I dag er udbredelsen begrænset, men særligt muligheden for at anvende en
smartphone som skærm i VR brillerne vil accelerere udviklingen.

Fysisk genoptræning på den digitale måde

Med VR kan hjernen i en genoptræningssituation snydes til at tro, at kroppen bevæger sig.
På den måde kan genoptræningen styrkes væsentligt. Det er særlig godt for personer, der
har haft en hjerneskade og lider af mén herfra. Ved at være i et virtuelt rum hvor man ser sin
krop bevæge sig, kan man træne i et sikkert miljø uden at komme til skade eller ødelægge
noget. Alt dette er noget, som patienten kan foretage i eget hjem, og det kræver ikke
nødvendigvis stor involvering eller konstant overvågning fra personale.

Personlig kontakt gennem minder

Den personlige kontakt vil stadig være meget værd, og VR ville kunne bruges som et nyt
element til at hjælpe med at komme hurtigere og tættere på den personlige kontakt. VR har
vist sig at være godt til at genkalde minder hos demente mennesker. Særligt ved hjælp af
360 graders video, hvor brugeren bliver totalt omsluttet af video - f.eks. fra en tidligere
arbejdsplads eller et andet - af brugeren - kendt sted. Dette ville både kunne hjælpe med at
komme tættere på den demente patient og frigøre tid hos en plejer.

Motion bliver sjovt og gamificeret
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Med AR kan motion få et digitalt lag, og der kan tilføjes underholdende elementer, der også
kan konkurreres i. Dette kan være med til at gøre genoptræning og motion sjovere, og hvis
brugeren benytter sin egen enhed, vil det både give en større tryghed og lette håndteringen
af hjælpemidler.
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Cases: VR og AR + social og sundhed

Khora Care – livskvalitet gennem minder

MindMotion - terapi til neurorehabilitering

Khora Care er et dansk produceret VR-produkt, der bruges til
demente til at fremkalde genkendelige minder fra den
dementes liv.

MindMotion er et virtuelt miljø, hvor patienter med
hjerneskader træner hjernen til at forstå, hvordan de skal
bevæge deres krop.

Dette gøres ved hjælp af 360 graders video, der vises gennem
VR-briller. Khora Care kommer som et komplet sæt i en kuffert klar til brug med en personlig video der er lavet specielt til den
demente.

Med MindMotion får patienterne et virtuelt miljø, der kan
skræddersyes efter patientens præferencer og behov.

Formålet med projektet er at være med til at højne den
dementes livskvalitet ved at genskabe gamle minder.

Med realtids-feedback kan patienterne overvåge deres egen
præstation. MindMotion har bevægelsessensorer, der gør det
muligt at vise patienten i realtid i en virtuel karakter - i
forskellige stillinger (liggende, sidde og stående).
Systemet giver efter endt behandling en analyse til at spore
hver patients præstationer og fremskridt over tid.
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Kryds: Hvad betyder Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR) for børn og læring
VR og AR har et særdeles stort potentiale inden for undervisning som en effektiv og
sanselig måde at formidle viden. Det bliver muligt at rejse frem og tilbage i tid, rejse
ud i verden eller ind i kroppen. Man kan rejse ind i bygninger eller ind en maskine så
man kan se, hvordan den arbejder og fungerer. Det giver helt nye muligheder og
perspektiver, når børn og unge skal lære om Romerriget eller Vikingetiden, når de
skal forstå fremmede samfund og kulturer, eller når små børn skal lære om kroppen
og naturen.
I takt med prisfald på særligt VR, er der nu mulighed for at træde ind i undervisningen på en ny måde. VR og AR er de seneste år blevet markedsført særligt meget på
mobile platforme, hvilket gør det tilgængeligt for alle med en smartphone.
Det betyder at alle elever og lærere, der allerede har en smartphone med i skole kendt som Bring Your Own Device (BYOD) - har mulighed for - gratis eller for en lav
pris - at benytte sig af spil og undervisning fra hele verden gennem de mange
platforme og programmer, der allerede er til rådighed.

Konkret – hvad er det?

• VR kan for en lav pris skabe et avanceret undervisningsmiljø f.eks.
naturfagslokale, der ellers vil være alt for dyrt for den enkelte
skole.
• VR kan bringe dig tættere på indhold og give mere indlevelse end
traditionelle medier - med mulighed for også at interagere og
manipulere indhold i den virtuelle verden.
• AR hjælper med at smelte den virkelige verden sammen med den
digitale og kan forstærke oplevelser - som f.eks. at sætte video og
lyd på eksisterende statiske ting som bøger og billeder.
• AR er meget udbredt gennem en smartphone, hvilket kan gøre
det muligt at tage klasseværelset med i lommen.

Modenhed

Intro

Potentiale

Piloter i Danmark
• Khora VR har i samarbejde med
Danmarks Naturfredningsforening
skabt en VR-oplevelse, der skal
være med til at formidle
biodiversitet.
• I Roskilde kobler man læring og leg sammen med
hjælp af QR koder og Augmented Reality.
• Skolen i midten bruger Augmented Reality som
medie for undersøgelsesbaseret
naturfagsundervisning.
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Hvad nu hvis - Science Fiction eller en nær fremtid…

Hvad nu hvis…
… skolen og undervisning er 100% tilgængelig
online?
… man kan tilrettelægge sin egen undervisning?
… man kan sidde i Esbjerg og deltage i undervisning i
København?
… man kan se et realtids-overblik af begivenheder,
lige der hvor man befinder sig?
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Perspektiver for VR og AR + børn og læring
Nu kan oplevelserne komme til dig

Forståelsen af geografisk placering vil ændre sig med Virtual Reality (VR) og Augmented
Reality (AR). Det er ikke længere lige så vigtigt, hvor du er, som hvem eller hvad du er
forbundet med. VR bringer dig tættere på alt, og AR bringer alt tættere på dig. Det betyder
også, at dagtilbud og skoler skal gentænke, hvordan de møder eleven. Måske er det ikke
længere nødvendigt at være på skolen hele dagen, men i et virtuelt miljø i stedet - og det er
ikke længere nødvendigt at søge efter oplysninger, for de kommer til dig, når du har brug for
dem og præsenteres i en naturlig kontekst gennem AR.

Få undervisningen helt tæt på og lær fra de bedste

Om du gerne vil svæve over solsystemet eller dykke dybt ned under havet, er det muligt i VR.
Det kan både frigøre ressourcer og samtidig styrke kvaliteten af undervisningen. Undervisning
behøver ikke længere at foregå i et klasselokale. Læring kan tilgås derhjemme og samtalen
foregå i skolen. Lærernes og pædagogers opgave i forhold til børn og unges læring bliver i
højere grad at monitorere, facilitere og moderere. Behovet for konkret fagfaglig viden om et
emne bliver mindre, fordi børnene via VR og AR har adgang til verdens bedste undervisere
og alle verdens platforme og programmer. Lige meget hvor du bor i Danmark, vil dine børn
kunne få adgang til de bedste undervisere.

De bedste faciliteter - til alle

VR giver mulighed for at træde ind i en virtuel verden af laboratorier, historiske perioder,
fremmede kulturer og meget mere - kun fantasien sætter grænser. VR-laboratorier - som det
dansk udviklede Labster - giver f.eks. mulighed for at lave forsøg i et laboratorie, som ellers
ville have været svært og dyrt at komme i nærheden af i virkeligheden.
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Cases: VR og AR + børn og læring

Magic Leap

Labster - VR-laboratorie

Magic Leap er et Augmented Reality-headset, der lægger et
digitalt lag på den virkelige verden gennem brillens glas.

Labster tilbyder Virtual Reality-laboratorier inden for
forskellige forskningsfelter.

Dette gør det blandt andet muligt at holde solsystemet i din
hånd - via en AR-projektion - som brugeren næsten kan røre
ved.

I disse laboratorier kan du gennem et par VR-briller opleve
en simulation af rigtige laboratorier - og herigennem lave
forsøg ligesom du ville gøre i den virkelige verden - dog til
en meget lavere pris og mindre risiko.

Magic Leap og AR åbner nye muligheder for læring og måder
at vise viden frem på.
Brugeren kan bringes helt tæt på med mulighed for at
manipulere indhold og gå på oplevelse i det.

Labster bruges i dag blandt andet på Københavns
Universitet, Harvard Medical School, MIT og 150 andre
institutioner.
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Kryds: Hvad betyder VR og AR for miljø, teknik og forsyning
Intro

Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR) har inden for industrien været
brugt i nogle år efterhånden. Produkter som Google Glass - der fejlede på
forbrugermarkedet - har fået en genoplivning i industrien. Særligt når det
kommer til kvalitetskontrol og som hjælp til at hente information om
komplekse installationer.
VR bliver brugt til at simulere forskellige forhold - ligesom man kender fra en
flysimulator, kan man nu i VR simulerer bygninger i byen, inden de bygges,
og se hvordan gadelyset ser ud, inden det installeres. Men også træning er
blevet en stor del af VR - som f.eks. omskoling til nye maskiner gennem
virtuelle simulationer og mulighed for at tilgå steder, der ellers ville være
meget tidskrævende og farlige at nå f.eks. bunden af havet eller toppen af en
vindmølle.

Konkret – hvad er det?

• AR kan hjælpe med at tilføre information på det rigtige tidspunkt, når opgave
løses, og man mangler hjælp til at udføre den. Kommunikation og input i AR
kan ofte gøres med stemmen, hvilket gør det til en oplagt håndfri løsning.
• VR har stort potentiale i forhold til at træne medarbejdere i nye situationer
gennem virtuelle træningsforløb - hvor træningsmiljøet virtuelt kan skifte langt
hurtigere end i den virkelige verden.
• AR og VR har begge en fordel i at kunne være online og forbinde folk med
hinanden i et netværk - f.eks. folk med en særlig viden, der kan hjælpe
hinanden i realtid.

Modenhed

I tekniske opgaver er der meget store fordele i at bruge særligt AR, der giver
en mulighed for at få data, instrukser og guiding fra eksperter i realtid og
specifikt på den fysiske verden.

Potentiale

Piloter i Danmark

• 3D bymodeller, hvor byer
bygges op så man kan
bevæge sig rundt i dem
og simulere udbygning og
skyggevirkning – i bl.a.
København, Aarhus og
Galdsaxe
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Hvad nu hvis - Science Fiction eller en nær fremtid…

Hvad nu hvis…
…alle medarbejder kan forbindes med hinanden i realtid
med lyd og billede og mulighed for at sende data til
sparring og hjælp?
…alle medarbejdere kan tilgå viden og udføre opgaver, som
normalt kræver faglig specialisering?
…oplæring af nye medarbejdere eller træning i nye
systemer ikke længere behøver at foregå på særlige
geografiske lokationer?
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Perspektiver for VR og AR + miljø, teknik og forsyning
Kommunens folk får en ”hjælpende hånd på hovedet”

En AR-brille kan give et ekstra lag af information til en medarbejder, når der er brug for det.
Stemmeaktiveret - og forbundet til en kunstig intelligens online - vil det være muligt at hente
hvilken som helst information blot ved at bede om det. Det kan f.eks. være i en situation,
hvor man mangler en manual eller ønsker at se en instruktionsvideo på noget, der skal
repareres. Sammen med et lag af metadata kan en AR-brille give informationer om, hvor
eller hvad du befinder i – f.eks. temperatur, luftforurening, støj og meget mere - Det giver
nye muligheder for kommunerne i forhold til, at den samme medarbejder kan løse flere typer
opgaver, at nye fagligheder kan komme i spil, og at opgaver bedre kan deles mellem
enheder.

Kommunen kan dokumentere og rådgive i alle situationer

Med et par AR-briller er det muligt at dokumentere situationer, når man er på farten. De
fleste typer briller, der findes i dag, har både skærm, kamera, mikrofon og højtalere. Det
betyder, at hvis man har behov for at dele eller dokumentere noget, kan det gøres via brillen.
På samme måde som at man kan modtage lyd, billede og data fra andre. Måske skal der
rådgives på en situation, man har brug for at være tæt på, eller der skal optages noget til
senere brug.

360 graders video bringer dig tæt på

VR og video er fantastisk til formidling, da det bringer publikum helt tæt på. En mulighed
der både bliver nemmere og billigere i takt med at teknologien udvikles. 360 graders video
er ligeså nemt at optage og udgive som at lave en video på sin telefon til YouTube. Dette
åbner en masse muligheder for at dokumentere og dele alt - lige fra møder til
instruktionsvideoer - hvor den, der kigger på optagelserne, selv kan justere sin vinkel i 360
grader.
Created by Mrsiraphol - Freepik.com
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Perspektiver for VR og AR + miljø, teknik og forsyning
Anlægsprojekter testes i realistisk 3D inden beslutning og opførelse

En af de store fordele ved VR er, at man kan skalere sine omgivelser, uden at det
nødvendigvis koster ekstra. Det betyder, at man kan opleve og teste ideer, inden man bruger
dyre ressourcer på at realisere dem. Er man i gang med et byggeprojekt, kan det laves i 3D,
og man kan opleve og teste omgivelserne, inden man tager det første spadestik. 3Dsimuleringer kan både nedsætte prisen for at eksperimentere og muliggøre øget involvering
af brugere og borgere, før større investeringer besluttes.

Created by Mrsiraphol - Freepik.com
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Cases: VR og AR + miljø og forsyning

Google Glass Enterprise Edition
DHL bruger AR-briller til at holde bedre styr på information
omkring pakkesortering og holde styr på lagerstatus.
De bruger Google Glass Enterprise Edition, som er en let brille
med et kamera og en meget lille skærm, der bliver projekteret
ned i brillens glas.
DHL har øget deres effektivitet med 15 procent, da brillen
hjælper med at finde den rigtige pakke hurtigere og skærer
ned på de fejl, der ellers måtte bliver begået.

Upskill Skylight + Boeing - kompleks teknik uden
fejl
Upskill har med AR-briller, der linker op med UpSkills
Skylight AR-platform, lavet et værktøj til at hjælpe Boeings
teknikker med at reducere fejl og arbejde mere effektivt.
Gennem et par AR-briller med kamera, kan brugerne søge
efter information med stemmen, så de kan arbejde samtidig.
Brugerne kan få Skylight-platformen til at tjekke, at de f.eks.
har forbundet ledninger rigtigt eller se en video i brillens
display, om hvordan man udfører en specifik installation.
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Kryds: Hvad betyder VR og AR for demokrati og involvering
Kommunerne spiller en stor og vigtig rolle i borgernes liv og hverdag.
Kommunen er involveret i beslutninger og serviceydelser med stor betydning for
den enkelte og for kommunens udvikling. Borgernes involvering og legitimiteten
af det kommunale system er derfor en vigtig forudsætning. I den forbindelse er
Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR) relevante, fordi de er med til at
skabe relevans og nærvær ved at smelte den digitale verden sammen med den
virkelige verden. AR er fantastisk til at koble virkelighed med noget digitalt og
bringe data tættere på i en naturlig kontekst. Nu behøver data ikke være skjult
eller svært at finde. Nu kan det optræde i kontekst og realtid og blive vist frem,
når det giver bedst mening.
VR er god til at skabe nærhed og empati, for i VR lukker man sig helt inde i en
digital verden. Dette kan være med til at skabe tillid og føle, at man er en del af
noget, også selv om det kommer gennem et digitalt univers. Det kan f.eks. være
kommunalmødet, der opleves mere livagtigt, det kan være lokalplaner, som man
kan gå rundt i, eller det kan være en tur gennem det lokale demokrati, hvor man
kan møde alle kandidaterne og se deres vigtigste projekter. Undersøgelser
udført af Facebook peger på at mennesker hurtigere udvikler empati for
fremmede i VR end i det virkelige møde.

Modenhed

Intro

Potentiale

VR og AR behøver ikke blot at være passive oplevelser. Brugeren kan både
interagere med andre brugere i de virtuelle miljøer eller med data og indhold.
På den måde bliver særligt VR en mulighed for at samle og engagere borgere
omkring et emne, uden at de skal være fysisk tilstede på samme tid og sted.

Konkret – hvad er det?

• 360 graders video i VR, f.eks. fra YouTube, hvor du kan komme helt tæt på
og se alle vinkler.
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Hvad nu hvis - Science Fiction eller en nær fremtid…

Hvad nu hvis…
-

du gennem AR-briller kan se kommunens nye
initiativer i realtid med relevans til det sted, hvor du
befinder dig?

-

du som borger kan forbinde med kommunen i et
VR-univers 24 timer i døgnet i en virtuel
borgerservice?

Created by Prostooleh - Freepik.com
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Perspektiver for VR og AR + demokrati og involvering
Virtuel borgerservice

Kommunerne har med digital selvbetjening på 30 opgaveområder taget et væsentligt skridt i
forhold til digital kommunikation Men en række områder er enten for komplekse eller kræver
mere nærvær, end man kan skabe i den traditionelle grafiske brugergrænseflade. Måske kan
det virtuelle rådhus være svaret. Slut med at møde op på borgerservice for at sidde i kø. Tag
mødet med borgerservice gennem VR. Det åbner yderligere for en bedre dokumentation af
møder, hvis alt kan optages og transskriberes. AI vil så kunne sikre data og analyse og evt.
lade robotter klare nogle af samtalerne.

Visualiseringsværktøjer til inddragelse

Både AR og VR kan tilbyde en masse visualisering og engageret involvering af, hvad en kommune
indeholder. Det kunne være alt fra at udforske kommunens nyheder i VR, KommuneTV version 2.0 eller have AR til at inddrage borgerne i nye områder og muligheder i deres lokalområde.

Sænk barrieren for involvering

AR og VR har potentiale til at hjælpe med at sænke barrieren for, hvordan og hvornår en borger kan
involveres. En AR-brille vil kunne oplyse om igangværende høringsprocesser om noget, borgeren
kigger på, og give en nem indgang til stemmestyret input.

Mere visuel information

I stedet for at selv at skulle vide og angive hvor man er, kan man nu få den information
serveret, fordi man er på stedet. Teknologien giver mulighed for at sætte informationer i
kontekst - og gennem VR og AR bringe disse informationer i spil, når det giver bedst mening
i den bedste kontekst. Det kan være alt fra åbningstider og anmeldelser - til nærmeste
bibliotek og placering af lokale interessepunkter. AR nedbryder skellet mellem det fysiske og
det digitale.
Created by Mrsiraphol - Freepik.com
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Cases: VR og AR + demokrati og involvering

DONG Energy og Google Cardboard

Altspace VR - Social samvær gennem VR

Dong Energy ønskede at vise deres havvindmøller til sine
medarbejdere og offentligheden med en 360-video tour.

AltspaceVR er en social platform for virtuel virkelighed. Mød
folk fra hele verden, deltag i live-events og spil interaktive
spil med venner. Kom tæt på og få en mere personlig
oplevelse med de mennesker, du taler med eller spring ind i
et oplæg og lyt til en taler.

Videoen blev uploadet på YouTube og kombineret med
Google Cardboard, som er en lille, billig kasse af pap med
plastiklinser, hvor du kan placere din smartphone og bruge den
som skærm til en VR-oplevelse.
De distribuerede 360-touren gennem 5000 VR-Cardboards,
lavede marketingbegivenheder, lavede en dedikeret VRwebside og havde over 850.000 visninger på Facebook.

AltspaveVR understøtter alle kendte VR-platforme, og gør
det muligt at have realtids-interaktion i et ellers lukket
medie. Nu kan du møde rigtige mennesker gennem VR - alt
fra en-til-en samtaler eller åbne events som underholdning
eller en paneldebat.
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Kryds: Hvad betyder VR og AR for administration og organisation
AR vil i første omgang opleves som en styrkelse af opgaver med en væsentlig
grad af teknisk kompleksitet, eller hvor der er brug for et lag af geografisk
bestemt data. I et administrativt miljø vil AR og VR i første omgang formentligt
være mest relevant i forhold til uddannelse og simuleringer samt til telemøder
med udvidede muligheder for nærvær, stemmestyret dokumentation og
fremhentning af data med m.m.
Et perspektiv på længere sigt omhandler at mange kommuner kæmper med
begrænsninger, der kommer af en siloopdelt organisation. Ofte opstår
siloerne, fordi medarbejdere med fælles ansvarsområder placeres på samme
fysiske lokation - adskilt fra andre medarbejdere. Virtual Reality (VR) og
Augmented Reality (AR) kan være med til at vende silotankegang på hovedet,
idet behovet for fysisk tilstedeværelse ændres. Med VR kan vi nemmere indgå i
flere forskellige relationer på tværs af den fysiske dimension.

Modenhed

Intro

Potentiale

AR repræsenterer et nyt paradigme for simpel og instruktions-fokuseret
uddannelse. Med AR kan vi lette eller helt fjerne barrieren for anvendelse af
f.eks. materiel/maskiner. AR er en mulighed for at give medarbejderen
instruktioner i det øjeblik, hvor der er brug for det.
Konkret – hvad er det?
• AR kan lette hverdagen med et lag af ekstra information, som kun ses,
når det er relevant - det kan være information om, hvor ting kan
findes, hvilke egenskaber de har, metadata omkring objekter m.m.
• VR kan bruges til bedre møder via telepresence.

Piloter i Danmark

• I Copenhagen Visitor Service bruger man
Viritual reality til at hjælpe turister få et
overblik over København og over, hvad de
kan opleve i byen som et slags digitalt
turist center.
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Hvad nu hvis - Science Fiction eller en nær fremtid…

Hvad nu hvis…
-

alle kommunens administrative medarbejdere
kunne arbejde fra en selvvalgt lokation?

-

der fandtes særlige virtuelle ’spaces’ for
samarbejde mellem kommuner?

Created by Onlyyouqj - Freepik.com
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Perspektiver for VR og AR + administration og organisation
Kommunikation i 3D - og fjernmedarbejdere

VR muliggør kommunikation og samarbejde, hvor man kan møde hinanden i 3D, selv om man
ikke er på samme lokation. Det giver en ny dimension til de flade videomøder. Hvis VR-spaces
kan tilbyde en oplevelse, der ligner den, hvor medarbejdere sidder i det samme lokale, kan
kommunen vælge en langt mere decentral organisering. Det vil give mulighed for
kommunerne i yderområder til at rekruttere medarbejdere, der bor langt væk. Det vil også
give bedre mulighed for at dele medarbejdere med specialist-kompetencer mellem
kommuner.

Opdaterede medarbjedere

AR kan potentielt bruges til daglig vidensdeling. AR kan give medarbejdere et informationslag til at
holde sig opdateret og til at sørge for, at afløserne i princippet ved akkurat det samme som dem, de
afløser, fordi de er koblet op på en AR-informationsplatform, hvor alle aktiviteter er registreret.

Automatisk dokumentation og analyse

Når kommunikation føres gennem AR og VR, vil alt i princippet kunne optages, registeres og
analyseres. Der er ikke mere samme behov for manuel dokumentation, hvilket kan frigøre meget tid fra
kommunens medarbejdere. Al den data kan også kobles med kunstig intelligens og bruges til at lave
analyser - f.eks. omkring hvordan kommunikation flyder - trends og tendenser i sagsbehandling - eller
hvilken form af kommunikation, som fungerer hensigtsmæssigt, og hvilken der ikke gør.

Created by Mrsiraphol - Freepik.com
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Cases: VR og AR + administration og organisation

HoloLens – virkeligheden forstærket digitale

Virtual Desktop

HoloLens er - ifølge Microsoft - den første selvstændige
holografiske computer, der gør det muligt for dig at
engagere dig i dit digitale indhold og interagere med
hologrammer i verden omkring dig.

Virtual Desktop giver mulighed for at leve inde i en PC. Man
kan designe og implementere sit eget 360-graders
skrivebordsmiljø med alle de programmer, man bedst kan lide
at arbejde med.

Det åbner op for et hav af muligheder, når det kommer til at
lægge et digitalt lag oven på den virkelige verden - få den
rigtige information på det rigtige tidspunkt.

Man kan sidde og arbejde under havet, flyve rundt i rummet
eller arbejde fra toppen af Himmelbjerget. Eneste
begrænsning er fantasi og præference for hvordan man kan
lide sit arbejdsmiljø.

https://www.microsoft.com/en-us/hololens

Dette gøres ved hjælp at nogle specialiserede komponenter,
som f.eks. sensorer, avanceret optik og en brugerdefineret
holografisk enhed, der gør det muligt at blande den virkelige
verden med det digitale.

http://store.steampowered.com/app/382110/Virtual_Desktop/

Virtual Desktop kan være med til at få et større overblik på én
gang ved hjælp at den store mængde plads, der er til
rådighed i forhold til en almindelig PC-skærm.
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Kryds: Hvad betyder deleøkonomi og blockchain for arbejdsmarked og erhverv
Hele tanken bag deleøkonomien bygger på en bedre ressourceanvendelse,
hvor ting ”streames”, udlånes og byttes på kryds og tværs af de digitale
platforme. Der er et stort potentiale - et bor til en boremaskine benyttes i
gennemsnit 13 minutter i sin levetid – og vores biler benyttes gennemsnitligt 1
time pr dag, hvilket altså efterlader 23 timers fri kapacitet. På samme måde har
virksomheder og kommuner store anlægsaktiver, der ikke udnyttes til fulde,
hvor man kunne se kreativt på, hvordan erhvervslivet, borgere og kommunerne
kunne dele ressourcer.
Deleøkonomien i kombination med blockchain giver nye perspektiver.
Blockchain gør, at transaktionsprisen falder, hvilket kan geare arbejdsmarkedet
mere mod en ´gig-economy´ med freelancere, projektansatte og daglejere i
kombination med ansatte. Jobcentrene skal forholde sig til et nyt scenarie,
hvor flere borgere i fremtiden vil arbejde på den nye måde og ønske støtte til
et nyt og mere fragmenteret arbejdsliv.

Modenhed

Intro

Deleøkonomi
Blockchain

Potentiale

Konkret – hvad er det?

• Deleøkonomiske platforme til f.eks. tunge maskiner som
hollandske Floow2.
• On demand-arbejdskraft og online-platforme som Fiver
(international og til kreative opgaver), Engineer.it (dansk
ingeniør freelance platform), Taskrabbit (små
hverdagsopgaver) osv.
• Smart Contracts.
• Cryptocurrency f.eks bit coin.
• Skalerbar computerkraft on-demand via platforme som
Golem.

Piloter i Danmark

• Delebyer.dk er en platform sat op i et
samarbejde mellem RealDania, Grøn
Omstillingsfond og Dansk Arkitektur Center.
Kommunerne der er med i projektet tæller
Lejre, Slagelse, Middelfart, Frederikssund og
Nyborg.
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Hvad nu hvis - Science Fiction eller en nær fremtid…

Hvad nu hvis…
…flere virksomheder benyttede kompetence-streaming af
arbejdskraft på danske/internationale platforme som
Engineer.it?
… kommuner og erhversliv havde et fælles-bibliotek af
ting, maskiner, personer og kompetencer, som kunne
benyttes efter behov?
… kommunerne ”streamede” de ting der i dag er dyrest i
anskaffelse og vedligehold og som benyttes mindst?

Created by Jcomp - Freepik.com
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Perspektiver for deleøkonomi og blockchain + arbejdsmarked og erhverv
Nye ressourcestrukturer

Deleøkonomien og digitaliseringen har givet os et streaming-mindset – hvor vi vænner os til
ikke at eje alle film, musik, litteratur og viden, vi benytter, men blot streame det. Det
mindset er også relevant i kommunerne.
En mulighed for kommunerne er i større omfang at være platform for entreprenørskab og
SMV-ressourcer – hvor kommunen stiller, hvad den ejer (og ikke selv benytter hele tiden) til
rådighed for start-ups og SMVere med et behov. Det kunne også være at udlåne
medarbejdere på timebasis, der kunne hjælpe små virksomheder – eks. til administration,
sætte et lønsystem op, låne en grafiker osv. Endnu længere fra den nuværende opdeling
kunne være, at kommuner og erhvervslivet deler nogle back-end funktioner og handler itsystemer ind sammen til begges fordel.

X-købing-coins

Blockchain gør det muligt at definere alt i værdi og skabe transparens i transaktioner på
tværs. Blockchain vurderes at få en stor rolle i kommunernes fremtidige dokumentation og
åbning af data - En brug af blockchain kan f.eks. være, at borgere får 1000 X-købing-coins,
der kan bruges på ting som at leje en badmintonbane, se et teaterstykke eller låne aktiver
(maskiner, redskaber, printere) fra kommunen - Man kunne optjene nye coins ved at cykle en
tur med en ældre borger (som Cykling uden alder), rydde sne foran en brandhane, eller tage
et billede af et hul i vejen, der skal repareres - Man kunne også bruge sine kompetencer på
et felt, som X-købing har udbudt en opgave på, som projektledelse, grafisk design eller
hvad der ellers før var frivilligt arbejde - Borgerinvolvering i X-købing får man også Xkøbing-coins for.

Created by Mrsiraphol - Freepik.com
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Perspektiver for deleøkonomi og blockchain + arbejdsmarked og erhverv
Freelancere i ´the gig economy´

Deleøkonomien og freelancerplatforme åbner nye muligheder for efterspørgselsbaserede
jobs og opgaver. For kommunen såvel som virksomheder kan det betyde hurtig adgang til
kompetencer og personer, der kan aflønnes for en specifik opgave i stedet for at blive ansat.
For jobcentrene vil det nok betyde en ny type kandidat i de kommende år – en der ikke er
arbejdsløs, men ikke arbejder fuldtid, som har behov for flere opgaver. Til gengæld har
mange af platformene lave barriere for at komme i gang, så man kan satse på, at det leder
til færre uden job på fuld tid.

Created by Mrsiraphol - Freepik.com
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Cases: Deleøkonomi og blockchain - arbejdsmarked og erhverv

Handyhand - sælg og køb ydelser
På handyhand.dk kan du købe og sælge diverse ydelser - alt
lige fra hjælp til at få malet loftet, slået græsset eller lagt
fliser.
Enten kan du oprette en sag om noget, du mangler hjælp til,
som folk kan byde ind på - eller du kan tilbyde en service,
som folk kan anmode om hjælp til.
Prisen aftales internt og afregnes gennem platformen, hvor
mere end 6000 personer står klar til at hjælpe.

Upwork - arbejde med den perfekte kandidat
På Upwork kan du både hyre og blive hyret til det som dine
kompetencer passer til.
Som arbejdsgiver kan du enten oprette et specifikt jobopslag
med de kriterier, du leder efter eller søge i en database af ledige
freelancers.
Som freelancer kan du oprette dig i kartoteket med dine
kompetencer og herefter vurdere de tilbud, du får.
Du kan arbejde hjemme eller hos din klient. Dette giver stor
fleksibilitet for begge parter, da det åbner muligheder for at løse
opgaver uden for dit nærområde.
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Kryds: Hvad betyder deleøkonomi og blockchain for social og sundhed
Der ligger en kommunal opgave og udfordring i at skabe nærværende og
personlige services til borgerne. Den demografiske udvikling med flere ældre i
Danmark gør, at kommunerne i fremtiden kan få udfordringer med at levere
den service, som kommunerne ønsker, og borgerne forventer. Det kan f.eks.
være i forhold til at kunne være tilstede hos og hjælpe ældre medborgere og
handicappede på en måde, hvor nærværet er i centrum.
At tænke sociale aspekter ind via peer-to-peer platforme er derfor en
besnærende tanke at udfolde. Vi har set, hvordan platforme som Airbnb ikke
blot er en indtægtskilder, der kan hjælper individer ældre/pensionister/efterlønnere - økonomisk, men også skaber nye venskaber
og sociale relationer. Digitale fælleskaber hvor borgere hjælper hinanden –
som Cykling uden alder - vil være mulige med bedre digitale redskaber til at
nå borgere med en time i overskud - og en ældre medborger med behov for
social kontakt.

Modenhed

Intro

Deleøkonomi
Blockchain

Potentiale

Blockchain vil kunne bruges både til opbevaring af sundhedsdata og til at
verificere medicin og skabe nye sundhedskoncepter på baggrund af viden om
adfærd og brug.

Konkret – hvad er det?

• Privatpersoner der får penge for at pakke og bringe
varer ud til andre privatpersoner der har købt varer i
samme butik over nettet.
• Platforme hvor patienter frivilligt deler sundhedsdata og
viden for at bedre styre sit eget helbred.
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Hvad nu hvis - Science Fiction eller en nær fremtid…

Hvad nu hvis…
…der var flere platforme som Cykling uden alder –
der fokuserede bredere og kunne rumme ønsker
som: en til at spille kort med, en til en cykeltur, en der
kan hjælpe mig med indkøb, osv.?
…man kunne tjene X-købing-coins ved at hjælpe
med socialisering hos ældre?
…blockchain kunne gøre sundhedsdata mere
tilgængeligt på tværs af siloer?
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Perspektiver: Deleøkonomi og blockchain + social og sundhed
Målbar og belønningsbar sundhedsfremme

Blockchain åbner op for nogle interessante muligheder som eksempeltvis at introducere
den i behandlinger for livsstilssygdomme. Hvis en læge udskriver motion på recept, og
patienten kvitterer på recepten, kan de to sammen lave en Smart Contract. Kontrakten
følger patientens motionsmønster - via wearables og indtjekning på et fitnesscenter - og
kan således automatisk belønne - eller straffe - patienten når han/hun har udført motionen.

Passionsjobs og biindtægter

Den næste generation af ældre vil have bedre digitale færdigheder - hvilket betyder, at
mange af de deleøkonomiske ”gig-platforme” vil være en relevant kilde til at fortsætte en
indtægt, selvom man er pensionist, efterlønner eller på nedsat arbejdstid. Et digitalt job
kunne være rådgivning, grafisk design, udvikling af en webside – eller måske en mulighed
for en ældre for at finde et digitalt passionsprojekt, der kan tjenes penge på.
Airbnb kan også være en ikke uvæsentlig biindtægt, der kan give ældre et ekstra råderum
eller gøre dem mindre ressourcekrævende (økonomisk) for kommunen.

Created by Mrsiraphol - Freepik.com
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Cases: Deleøkonomi og blockchain + social og sundhed

Cohealo

Guardtime - Patientdata på blockchain

Medicinsk udstyr er dyrt, og det har Cohealo gjort noget ved.
De har nemlig lavet en platform for deling af medicinsk udstyr.

Når vi taler om blockchain og sundhedspleje, er dataudveksling
typisk et stort emne. Blockchain kan grundlæggende muliggøre
dataudvekslingssystemer, der er kryptografisk sikret. Dette giver
problemfri adgang til historiske og realtids patientdata, samtidig
med at byrden og omkostningerne ved dataafstemning
elimineres.

Cohealos løsning giver en komplet, centraliseret platform til at
spore medicinsk udstyr på tværs af alle faciliteter - hvilket
muliggør smartere samarbejde.
Deres komplementære logistikfunktioner giver mulighed for at
dele og udnytte det udstyr, der ikke er i brug.

Sikkerhedsfirmaet Guardtime, har sammen med det estiske
eHealth Foundation, anvendt blockchain-teknologi til at sikre
helbredsjournalerne for en million estiske statsborgere.
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Kryds: Hvad betyder deleøkonomi og blockchain for børn og læring
Deletanken og at bruge netværk til læring ses i stor stil på den digitale
læringsfront. Peer-to-peer Iearning er et begreb, der beskriver, hvordan
studerende lærer af andre studerende - offline og online – særligt i MOOC
(Massive Onlone Open Courses) og via videoer på youtube, hvor blandt andet
gaming og det at se andre spille sig igennem virtuelle verdener er meget
populært.
På kodeskolen Ecole42, der ligger i Frankrig og Silicon Valley, har man lavet et
helt uddannelseskoncept uden undervisere, uden klasselokaler, uden fag og
uden en bestemt retning for uddannelsen. Man har altså vendt hele
uddannelsestanken om og sat en struktur op, der muliggør individuel læring i
peer-to-peer netværk af enormt motiverede studerende, der guider og hjælper
hinanden med at komme op med svarene på komplekse spørgsmål. Store
tech-virksomheder som Instagram og Snapchat står øverst på aftagerlisten til
de studerende, der efter deres mening rummer kritiske færdigheder i en
moderne verden, da de er dygtige til kritisk tænkning, selv at finde nye svar,
netværke og skabe innovative løsninger.

Konkret – hvad er det?
• Skolen Ecole42.
• MOOC (Massive Online Open
Courses) med
undervisningsmoduler, som
Coursera, Khan Academy og edX.
• Sony´s Blockchain for education platform der registrerer
uddannelsesforløb og karakterer.

Modenhed

Intro

Deleøkonomi
Blockchain

Potentiale

Piloter i Danmark

• Flipped Classroom, blended learning og FabLabs i folkeskoler
i Aarhus Kommune.
• Flipped Classroom med MOOC undervisningsmateriale og
erhvervspartnerskaber hos EUC Nordvest i Thisted Kommune.
• Ordpatruljen på Lyshøjskolen i Kolding Kommune skal
gennem elev-elev læring udbrede kendskabet til og brugen af
cd-ord, materialebasen og nota(e17) for elever fra 4. til 7.
klasse.
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Hvad nu hvis - Science Fiction eller en nær fremtid…

Hvad nu hvis…
… kommunens borgere nemt og fleksibelt kunne løfte nogle
af kommunens opgaver og blive belønnet for det?
…karakterer gemtes på blockchain, så de altid blot følger
eleven og ikke kan snydes med, eller behøver verificeres af en
arbejdsgiver hos en tredjepart?
…skolen kunne benyttes af andre, når børnene ikke bruger
den, eks. et skolekøkken der kunne bruges i weekenderne til
at hjælpe en entreprenant borger - med en god ide om
catering-virksomhed - længere i sit projekt?
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Perspektiver for deleøkonomi og blockchain + børn og læring
Undervisning via MOOCs

At se internettet som undervisningsplatform giver nogle helt nye muligheder. Med
underviseren i en kuratorrolle vil man kunne sammensætte nogle læringsforløb, der tidligere
ikke har været mulige med globale eksperter inden for forskellige fag. Flipped Classroom er
allerede udbredt på mange skoler og indebærer, at eleven bliver undervist og instrueret på
video af sin egen lærer eller af en anden underviser (fra skolen, fra andre skoler i
kommunen, fra andre skoler i Danmark eller fra andre undervisere over hele verden). På den
måde deler/låner man undervisning fra andre steder. Så kan tiden i skolen benyttes på at
arbejde videre med sin læringsproces, løse opgaver sammen med andre og få sparring af
lærere og pædagoger på opgaveløsningen.

Livslang læring – og certificering

Med blockchain kan man registrere karakterer og hvilke fag, kurser og uddannelser, man har
taget hele livet. Teknologien gør det umuligt at snyde med karakterer og at se præcis,
hvilke kurser man har gennemført hvor og hvornår. Det næste ”job-paradigme” vil kræve
livslang læring og udvikling af kompetencer - kurser, forløb, aftenskoler, hackathons,
konferencer osv. kan indgå på blockchain-cv´et og dermed gøre kompetencer mere søgbare
– og lettere for virksomheder at lokalisere. Sony er gået ind på feltet og lancerer på The
global Math Challenge sin platform i 2017.

Bedre læring

Det vil også være muligt at kunne sammenligne fag og indhold med karakterer og
undervisningsstile og platforme – ikke bare i Danmark, men i Europa eller hele verden. Altså
– hvad gør forskellen i undervisning, og hvor produceres f.eks. de mest kreative, innovative
og entreprenante studerende. Med big data og blockchain, vil man kunne skabe
transparens og en søgbarhed på tværs af lande og dermed begynde at sammenligne, hvad
der højner og styrker indlæringen.
Created by Mrsiraphol - Freepik.com
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Cases: Deleøkonomi og blockchain + børn og læring

Sony Global Education

Coursera - online undervisning

Sony vil bruge blockchain til at verificere karakterer og læring
med – og har lanceret et koncept, der til the Global Math
Challenge i 2017 skal være rammen omkring tanker for en
fremtidig uddannelsesplatform.

Coursera er en digital undervisningsplatform, der tillader dig at
lære, når du har tid, lige meget hvor i verden du er. De tilbyder
kurser i alt lige fra programmering til abstrakt kunst.

Systemet er bygget oven på IBMs Blockchain – den benytter
IBMs cloud og bruger The Linux Foundations Hyperledger Fabric
1.0 Framework.

Coursera er en del af det, man kalder MOOC (Massive Open
Online Courses), altså kurser der tilgås gennem internettet.
Mange af deres kurser har en lærer tilknyttet og studiegruppe,
man kan sparre med.

Systemet regner Sony med at videreudvikle, så de også kan
bruge det til at holde styr på mange andre digitale værdier som
IoT, digitalt content, ejendomsdokumenter og cryptocurrencies.

Coursera har desuden et samarbejde med forskellige
universiteter rundt omkring i verden bl.a. DTU og Københavns
Universitet.
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Kryds: Hvad betyder deleøkonomi og blockchain for miljø og forsyning
Det har aldrig været nemmere at låne og leje andres private ejendom - som biler,
boliger og andre folks tid. Det kommer også til at påvirke kommunerne og de
bygninger og den infrastruktur, der meget af tiden står ubenyttet hen. Med nye
teknologier og sensorer kommer der løbende bedre muligheder for at dele og
afregne realtidsbrug. På samme måde er der for kommunen mulighed for at lade
borgerne og virksomhederne byde ind med deres infrastruktur og f.eks. maskiner.
På forsyningsområdet er der med Smart Grid allerede etableret en mulighed for at
kunne sælge sin overskydende energi tilbage i el-nettet. Det kan få betydning for
kommunerne, hvis den tendens udbredes til andre forsyningsområder, hvor
decentrale løsninger omkring f.eks. affald og energi kan ændre borgernes
forventninger til kommunen.

Modenhed

Intro

Deleøkonomi

Blockchain

Trafik er også et område, der forventes at blive radikalt ændret. Vores behov for
Potentiale
transport er ikke længere ét behov, der dækkes af én ting. Men noget der sagtens
kan blandes. Delebil den ene dag, lokalbanetog den anden. Hvis det offentlige
ikke yder en efterspurgt service, så står der 10 private klar til at tilbyde den.
Kommunerne spiller en meget vigtig rolle i den fremtidige udvikling af
deleøkonomi.
Piloter i Danmark
• Randers Kommune laver
Blockchain-teknologi er næste skridt på vejen til at få en flydende og transparent
forsøg om genanvendelse af
måde at dele værdi på og til at dokumentere ejerskab. Det giver endvidere
erhvervsaffald. Virksomheder
gennem smarte kontrakter mulighed for at regulere adgang, afregning og
og kommunale institutioner
forbrug uden administration.
melder restprodukter ind i et
Konkret – hvad er det?
system, hvor virksomheder så
kan aftage materialet og
• Udnyttelse af de ressourcer der er til rådighed, og som ellers ikke bliver brugt
bruge det.
i visse perioder, eller som kan deles med andre på samme tid.
• Dokumentation af ejerskab og afregning af forbrug uden administration.

178

Hvad nu hvis - Science Fiction eller en nær fremtid…

Hvad nu hvis…
… du som borger kan leje kommunens arealer,
lokaler, maskiner og ansatte, når de ikke er i
brug?
… du som kommune kan aktivere de borgere,
der mangler noget at lave, også selvom det er
på en lille skala - f.eks. i deres fritid?
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Perspektiver for deleøkonomi og blockchain + miljø og forsyning
Crowdsourcing og deling af miljødata

Alle løber rundt med en smartphone i lommen. Der ligger en mulighed for kommunerne i at lade
alle dem, der vil, være med til at dele de data der samles ind. Om det er passivt gennem
sensorer i en smartphone, eller om det er aktivt gennem en app, som f.eks. ”rapport fra stedet”
eller ”giv os et praj”, hvor borgerne kan være med til at rapportere om en situation i deres
lokalområde. Her ville kommunen også have mulighed for - gennem appen - at kontakte
borgeren med specifikke opgaver eller spørgsmål. En hurtig og billig måde at samle en masse
data om borgere og lokalområde.

KommuneCoins – sæt pris på frivilligt arbejde

Send kommunale opgaver i udbud til borgerne og gå fra borgerservice til serviceborger.
Kommunerne kan aktivere de borgere, der kan og vil gøre en forskel i kommunen og belønne
disse borgere med KommuneCoins, som er en blockchain baseret cryptocurrency, der optjenes
gennem gode gerninger i kommunen. KommuneCoins kan drives med blockchain-teknologi, og
borgeren kan bruge de coins, de sparer op til at købe tjenester eller leje sig ind i det løbende
overskud kommunen har af ubenyttede ressourcer.

Deleøkonomi og transport

Prisen på privat transport er lav, hvilket giver øget trængsel på de danske veje, og flytning fra
privat til offentlig transport lykkes ikke tilstrækkeligt. Det deleøkonomiske perspektiv på transport
- både kommunalt og privat - skal tænkes ind i en kommunal kontekst. Hvordan får kommunen
den private transport til at køre sammen eller at dele de samme køretøjer. Og hvordan kan
kommunen dele sin vognpark, både internt, men også dele med virksomheder og private
borgere.
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Perspektiver for deleøkonomi og blockchain + miljø og forsyning
Smartere forsyningskæder

Gennem blockchain-teknologi og smart-kontrakter kan forsyningskæder automatiseres på en
smartere måde. Når en smart-kontrakt er aktiv i et system, reagerer den på formlen: Hvis dette
sker, så gør dette. Automatisk, digitalt og sikkert. Der er potentiale for at blockchain kan
muliggøre nemmere samarbejde og køb og salg af ressourcer i et Smart Grid eller cirkulære
økosystemer.
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Cases: Deleøkonomi og blockchain + miljø og forsyning

JustPark

Telia på blockchain med ChromaWay

JustPark er en platform, der tilbyder at koble folk, der mangler
et sted at parkere, med folk der har parkering i overskud. I
øjeblikket tilbyder de over 200.000 pladser i 1000 byer.

Telia har sammen det svenske firma ChromaWay, der bygger
blockchain-løsninger, lavet en ny teknisk infrastruktur til Telia.
Den hjælper med at bygge nye måder at skabe sikre, åbne og
gennemsigtige systemer, der løser forretningsmæssige og
samfundsmæssige udfordringer for Telia.

Det fungerer ved, at man logger på JustParks app, vælger
område, booker et tidsrum og betaler. Det er ganske enkelt.
Nogle af fordelene ved JustPark er, at du er sikret en
parkeringsplads, betaling er nemt, du sparer tid, og måske
mindskes stressniveauet ved at ordne det hele, inden du
ankommer.

ChromaWay bygger også blockchains for flere andre svenske
firma blandt andet banker, der ønsker at bruge smartkontrakter til boliglån, og firmaer der ønsker sikre måder at
registrere f.eks. ejendomskøb og registrering af landarealer.
ChromaWay har desuden modtager støtte fra den svenske
regering til fortsat at udvikle deres blockchain-teknologi.
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Kryds: Hvad betyder deleøkonomi og blockchain for demokrati og involvering
Intro

Et vigtigt område, der påvirker kommunerne allerede i dag, er
demokratiseringen af produktion og distribution af nyheder og nyhedsstof. Det
er i dag ikke lokalavisen, der er den primære kilde til viden om lokalområdet –
det er Facebook og Twitter. Det stiller krav til de demokratiske processer og til
de folkevalgte.
I forhold til involvering i kommunen giver blockchain og smarte kontrakter en
mulighed for at belønne og styre involvering uden administration. Smarte
kontrakte kan automatisk og sikkert styre aftaler. Smarte kontrakter er defineret
ved at kunne eksekvere sig selv så at sige - uden involvering af mennesker. Det
betyder, at der ikke er omkostninger forbundet med at eksekvere en kontrakt.

Modenhed

Kommunerne er en helt central aktør i den lokale udvikling. Kommunens
ansvarsområder og opgaver spiller en vigtig rolle i folks hverdag. Deleøkonomi
og den teknologiske understøttelse af effektiv deling og involvering giver nye
muligheder for at inddrage borgerne i kommunens arbejde.
Deleøkonomi

Blockchain

Potentiale

Blockchain-teknolgi viser helt nye måder at bygge tillid gennem digitale
netværk. Nu behøver et system, der deles af mange ikke længere at være
centralt styret eller bundet til en autoritet.
Nu kan ejerskab, identitet, penge og meget mere bevæge sig frit rundt uden
at skulle være bundet til en stat eller et firma.

Konkret – hvad er det?
• Nye former for tillid både for det ikke materialistiske som blockchainteknologi, men også tilllid til - gennem deleøkonomi - at låne og leje dine
ejendele ud til fremmede mennesker.
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Hvad nu hvis - Science Fiction eller en nær fremtid…

Hvad nu hvis…
… du altid har al din data med dig - som borger.
Lige meget hvilken kommune du er i. Måske
indlejret i dit sundhedskort eller din
smartphone.
… alle aktiviteter og transaktioner i en
kommune er transparente for borgeren.
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Perspektiver for deleøkonomi og blockchain + demokrati og involvering
Mindre skepsis gennem transparente netværk

Blockchain-teknologi kan være med til at give bedre gennemsigtighed, da oplysninger ikke
kan manipuleres af en person i netværket, men kræver at alle i netværket godkender
ændringer. Dette kan være mellem borger og kommunen, men også mellem kommunerne på
tværs. Det kan åbne op for mere transparens og bedre kommunikation. Når sikkerhed ikke er
en udfordring, kan kommunen trygt åbne for sine transaktioner, der hvor den gerne vil det. I
en åben blockchain kan alle transaktioner spores tilbage i tiden - det giver sikkerhed, men
stiller også nye krav til kommunens dialog med borgerne. Borgerne vil stille krav om ekstrem
transparens og vil nogle gange have sat sig dybere ind i sager end kommunens egne
medarbejdere.

Sikre og nemmere måder at stemme digitalt

Et blockchain-baseret system er sikrere end de systemer, vi bruger i dag. Blockchain er i
teorien umulig at hacke, hvilket giver muligheder for at afholde elektroniske afstemninger.

Deleøkonomi vænner borgerne til at indgå ad hoc i værdikæder

Der sker et generelt holdningsskift blandt kommunens borgere. Det, der før var meget privat
– f.eks. bilen og ens bolig – deles nu i stigende omfang. Borgerne vænnes også til at
involvere sig ad hoc i sager – f.eks. gennem virale kampagner. Det giver muligheder for
kommunerne til at redefinere nogle af de skarpt optrukne linjer - mellem borgerne og
kommunen - og får involveret borgerne yderligere.
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Cases: Deleøkonomi og blockchain + demokrati og involvering

MONI – penge og identitet på blockchain

AirBnB Experiences - lej en oplevelse

Finland bruger blockchain-teknologi til at hjælpe asylsøgere
uden en bankkonto og kreditkort ind i den digitale økonomi.
Finlands udlændingeservice er begyndt at give flygtninge
forudbetalte Mastercards frem for kontanter.

Airbnb’s nyeste service tilbyder i stedet for en bolig, at man kan
udbyde en oplevelse eller leje en oplevelse - såsom
undervisning i surfing, trøffeljagt eller løbeture med en
professionel atlet.

Disse forudbetalte kort, der er blevet udviklet af Helsinki firmaet
MONI, giver også flygtninge en unik digital identitet gemt på en
blockchain.

Det fungerer lige som, når man lejer en bolig gennem
platformen. Man søger efter det, man ønsker og kontakter
udbyderen og laver en aftale. En nem måde at se hvad man kan
involvere sig i, eller om der er steder, man selv kan byde ind
med oplevelser.
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Kryds: Hvad betyder deleøkonomi og blockchain for administration og organisation
Intro

Grundtankerne i deleøkonomien omkring - bl.a. on demand-styring af
leverancer - giver nogle nye perspektiver for kommunerne. Lige som borgernes
ønske om at tilbyde sine kompetencer eller ejendele ad hoc giver mulighed for
at inddrage borgere på nye måder. Man kan sige, at det deleøkonomiske
perspektiv for administrationer og organisationer handler om at udnytte de
ressourcer, der allerede findes – også uden for organisationen – på en bedre
måde. Det kan være alt lige fra at finde medarbejdere med ny værdi, til at
udnytte viden i en afdeling bedre og til at komme på nye ideer og initiativer.
Blockchain-teknologi er næste skridt på vejen til at få en flydende og
transparent måde at dele værdier på - mest kendt for bitcoin og anden
kryptovaluta - men blockchain-teknologi har mange andre muligheder for brug
– bl.a. til smarte kontrakter- der kan lette administrativt og organisatorisk
arbejde.

Modenhed

Kommunens organisation afspejler – som mange andre store organisationer –
en industrilogik baseret på klare beslutningsgange, specialisering og
stordriftsfordele. Det er en effektiv og driftssikker måde af drive en organisation.

Deleøkonomi
Blockchain

Potentiale

Konkret – hvad er det?
• Deleøkonomi kan tænkes som Airbnb for kommunens resourcer. Hvad har vi
for meget af, hvad kan deles med andre?
• Nye blockchain-systemer og smart-kontrakter gør det muligt at automatisere
aftaler og lette administration.
• Med blockchain er det ikke længere muligt at miste oplysninger, da det lagres
på et decentralt netværk ,og alle i netværket har en krypteret kopi af
oplysningerne.
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Hvad nu hvis - Science Fiction eller en nær fremtid…

Hvad nu hvis…
… organisationen kan skalere antallet af ansatte med de rigtige kompetencer - dynamisk gennem en
platform af ledig arbejdskraft, når der er brug for
det?
… man kan administrere på minutbasis og ikke timeeller månedsbasis. Smart-kontrakter hjælper med at
automatisere aftaler?
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Perspektiver for deleøkonomi og blockchain + administration og organisation
Slip styring og automatiser med smart-kontrakter

Måling og styring vil kunne automatiseres med digitale smart-kontrakter. De fungerer
automatisk ved at reagere på de aftaler, der står i kontrakten. De er krypteret og decentrale i
et netværk, så de kan aldrig blive væk eller tabt. Det letter arbejdsgange. Det er hurtigere og
meget mere præcist.

Blockchain som en stabil base for kommunikation

Blockchain-teknologi lagrer blokke af oplysninger, som er identiske på tværs af et netværk.
Blockchain kan ikke styres af en enkelt enhed og har ikke et enkelt svagt led i kæden, der kan
brydes. Det vil mindske fejl ved administration - særligt i en stor organisation med mange
involveret på kryds og tværs.
Blockchain er en mekanisme, der holder alle i netværket ansvarlige. Ikke flere savnede
transaktioner, menneske- eller maskinfejl, eller udveksling af oplysninger uden de involverede
parters samtykke. Blockchain garanterer en transaktionsgyldighed ved at registrere den. Ikke
kun på et hovedregister, men også et tilknyttet distribueret system af registre, som alle er
forbundet via en sikker valideringsmekanisme.

Hvem leverer hvilke ydelser til borgeren

Kommunen har brug for at tage stilling til, hvilken rolle den vil tage i deleøkonomien. Skal
kommunen være dem, der faciliterer platforme - på hvilken ressourcer deles mellem borgere
eller andre aktører? Skal kommunen være med og dele - og er der nogle ydelser som,
kommunen ikke mener, skal deles? Hvad sker der f.eks. når private borgere - gennem
kommercielle deleøkonomiske platforme - kan levere en bedre service til hinanden, end
kommunen kan? Skal dele af det kommunale udbud så lukkes ned, eller skal der sadles om,
så kommunen kan levere en ligeså god service?
Created by Mrsiraphol - Freepik.com
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Cases: Deleøkonomi og blockchain + administration og organisation

Ubitquity - ejendomsregistrering via blockchain

Bitnation.co

Ubitquity tilbyder en simpel brugeroplevelse til sikker
registrering og sporing af ejendom med deres SaaS-platform
(Software-as-a-Service).

Bitnation er verdens første operationelle, decentralisede og
grænseløst frivillige nation, og er en styring 2.0 platform, der
drives af blockchain- teknologi.

De hjælper virksomheder og kommuner med ejerregistrering,
hvilket reducerer fremtidig søgetid og øger tillid og
gennemsigtighed.

Målet er at levere de samme tjenester, som regeringerne giver,
men decentralt og frivilligt, ubundet af geografi. Bitnation har
udarbejdet en identifikationsløsning som blockchainpas og et
ægteskabscertifikat.

Ubitquity har oprettet en fuldt fungerende platform til
indlæsning af ejendomsoplysninger - herunder upload og
optagelse af dokumenter på blockchain. Fordele for brugere
af Ubitquity er forbedret effektivitet og reducerede
transaktionsomkostninger.

Blockchain-notering er en effektiv måde at registrere
ægteskabskontrakter, testamenter og forretningsrejser blandt
mange andre poster. Sikkerheden i blockchain beskytter
dokumentet permanent, sikrer nem adgang og beviser ægthed
og ejerskab, når som helst du har brug for det.
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Kryds: Hvad betyder data, privatliv, transparens og sikkerhed for arbejdsmarked og erhverv
Intro

Konkret - hvad er det?

Kommunen kommer til at arbejde langt mere målrettet med store
mængder data inden for arbejdsmarked og erhverv. I f.eks.
jobcentrene kommer data og øget transparens i data til at ændre
måden job formidles og kandidater identificeres.

Eksempler:
• Den enkelte borgers kompetencer - det er ikke længere
nødvendigvis borgeren selv, der definerer sine
kompetencer i forbindelse med jobsøgning – det kan
AI finde på nettet.

Borgerne bliver i stadig større grad vænnet til at stille deres data til
rådighed for forskellige tjenester, der kan gøre hverdagen lettere eller
løse konkrete problemer. Det forventes også af kommunerne - der dog
som myndighed har højere krav til datasikkerhed.

• Gennemsigtighed i udbetaling af ydelser og andre
myndighedsopgaver – alle data er tilgængelige og
robotter kan klare det meste af sagsbehandlingen.

I forhold til udbetaling af ydelser og andre myndighedsopgaver vil
kommunerne få langt bedre mulighed for at trække data på kryds og
tværs om den enkelte borger og grupper af borgere – det rejser etiske
og politiske spørgsmål om dyneløfteri og borgerens ret til privatliv.

• Sundhed, færden og adfærd – kommunen vil på den
ene eller anden måde kunne få data på den enkelte
borger - der vil kunne tegne et meget præcist billede af
borgeren.
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Kryds: Hvad betyder data, privatliv, transparens og sikkerhed for arbejdsmarked og erhverv
Perspektiv:
Kommunen skal forholde sig til at eje og bruge store
mængder data om den enkelte borger. Det betyder bl.a.,
at kommunerne skal forholde sig meget eksplicit til,
hvordan de vil generere data om borgerne, hvordan de vil
bruge data og hvordan de vil dele data. Der kommer også
til at ske store ændringer i de nuværende lukkede
kommunale datasystemer – hvor kravet om transparens og
styrkede muligheder for at bruge data på tværs - sammen
med åbne fælles blockchains - vil stille krav om deling.
Grænsen mellem mine data og din viden om mig
nedbrydes – vi kommer til at vide mere om hinanden. Det
har stor betydning i de arbejdsmarkedsrettede tiltag.
Kommunen kan vide mere om de enkelte virksomheder i
kommunen og om de ressourcer, kommunens borgere
besidder.
Meget af den tid, der i dag bruges på at kontrollere og
dokumentere, kan i fremtiden bruges på at opkvalificere
og skabe nye kompetencer og erkendelser.
Åbenhed i data og big data om den enkelte borger vil
muliggøre, at der kommer flere og flere værktøjer til
effektivt at matche kompetencer og ledige ressourcer
med en virksomheds behov for arbejdskraft. Kommunens
opgaver som formidler af jobmuligheder vil blive mindre.
Til gengæld vil behovet for efteruddannelse og
opkvalificering stige.

Hvad nu hvis…
… al data om en borger kan opbevares lokalt hos borgeren, så
det altid er tilgængeligt og kan tages med i forbindelse med en
flytning eller lignende?
… borgere er villige til at dele også meget private data - for at
komme tættere på bedre jobmuligheder?
… al registrering og dokumentation af kompetencer og
indsatser blev automatiseret?
… borgerne stiller krav om at eje alle deres data selv – og kun
stiller dem til rådighed for kommunen med eksplicit tilladelse?
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Kryds: Hvad betyder data, privatliv, transparens og sikkerhed for social og sundhed
Intro

Eksempler på vigtig data i fremtiden

Sundhedsområdet er det sted, hvor der kan forventes de største
kvantespring i data og i vigtigheden i at forstå og bruge data. På
socialområdet vil der over de kommende år også blive skabt enorme
mængder data, der kan forudse adfærd og præcisere berettigelse til
ydelser m.m.

• Sundhedsdata der kan analyseres, så alvorlige
sygdomme kan opdages, inden de udvikler sig.
• Data der kan deles på tværs af forvaltninger og
kommunegrænser - uden friktion og siloopdeling.

Der har været mange store opdagelse inden for social og sundhed i
• Landsdækkende data der giver indblik i udviklingen af
gennem den digitale evolution. Der er blevet kortere mellem
demografien og socialområdet i de forskellige
sundhedsområdet og patienten, og der stilles store krav til
kommuner, så en tidligere og bedre indsats er mulig i
datasikkerhed i forhold til konfidentiel persondata, og deling af denne
forhold til f.eks. social ulighed.
fra kommune til kommune.
Kommunerne kommer til i princippet at kunne vide alt om den enkelte
borger – vil man det, hvordan håndteres det og hvem må se hvilke
data…?

• Data, der kan være med til at fremme dialogen mellem
kommune og borger.
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Kryds: Hvad betyder data, privatliv, transparens og sikkerhed for social og sundhed
Perspektiv:
Vores sundhed er vigtig, og det fylder meget i den
enkeltes liv, og der er mange kommercielle interesser i
området. Kommunerne har et stort ansvar - i forhold til
at servicere borgerne - og sidder på samme tid inde
med meget af borgernes data.
Meget af denne data er lukket inde i forskellige siloer.
Men der er et stort potentiale i at få denne data lagt
ud og få den delt – på en ansvarlig måde – så den kan
bruges til en positiv udvikling.
Data er ikke en eksklusiv ejendom for kommunerne, og
det er vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på,
at hvis borgerne kan få en mere friktionsfri og bedre
digital løsning hos en kommerciel udbyder, vil nogle
borgere være villige til at opgive følsom persondata for at opnå bedre eller mere skræddersyet service.
På socialområdet vil der på samme måde opstå
udfordringer og etiske dilemmaer omkring hvor meget
data, der må bruges til at kontrollere og forudse.
Både social- og sundhedsdata kommer til at blive
samlet gennem fælles platform og analyser - for at
opnå bedre viden omkring kommunens tilstand og
finde de bedste løsninger på social og
sundhedsområdet.

Hvad nu hvis…
… hver eneste borgers data skannes dagligt af en kunstig
intelligens for at fange sygdomstegn i en tidlig fase?
… tankegangen om privatliv skifter, og borgerne er villige til at
give deres data væk til kommercielle aktører - for at få en bedre
diagnose eller service?
… al sundhedsdata i Danmark gøres frit tilgængeligt, så forskere
kan analysere på tværs af hele landet - i forhold til borgernes
sundhedsmønstre i de forskellige kommuner?
… borgeren i fremtiden ved mere om egen sundhed og
diagnose end det offentlige – og kun har brug for behandling –
ikke diagnose?
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Kryds: Hvad betyder data, privatliv, transparens og sikkerhed for børn og læring
Intro

Eksempler på vigtig data i fremtiden

Børn og læring er et af de felter, hvor der har været og er høj
grad af udvikling i ny teknologi. Det er samtidig et af de felter,
der opbevarer personfølsomme oplysninger, f.eks. på børn og
unge i dagtilbud og skoler.

• Data om det enkelte barn og den enkelte elevs trivsel,
kompetencer, testresultater, læringsmønstre m.m.

Udviklingen af digitale læremidler er stor, og skolerne har med
udgangen af 2017 alle implementeret digitale læringsplatforme.
Der genereres og opbevares derfor data om eleverne flere
steder. Mange af dem er ikke personfølsomme, men nogle er. I
fremtiden vil store mængder data genereres automatisk, og
vurderinger og karakterer vil i højere grad blive automatiseret.
Det rejser vigtige diskussioner omkring, hvem der ejer og har
adgang til disse data, hvem der skal lagre data – kommunen, den
enkelte, private leverandører eller åbne blockchains? Og hvor
længe data om den enkelte må lagres.

• Data fra adaptive læringsforløb der kan kortlægge,
hvordan forskellige fag bedst læres.
• Data der kan være med til at hjælpe dialogen omkring
elevens videre udvikling.
• Data, der genereres af den AI/personlige
læringsassistent, som denne enkelte elev har.
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Kryds: Hvad betyder data, privatliv, transparens og sikkerhed for børn og læring
Perspektiver og muligheder:
Kvantitative data kommer til at spille en langt større
rolle – særligt på undervisning- og læringsområdet. Det kommer til at
rejse vigtige diskussioner omkring ejerskab og adgang.
Kommunerne vil blive udfordret til at tænke i nye
baner. Der vil være en efterspørgsel og et behov for
mere åbenhed omkring data, og borgerne skal lære, at de er
ansvarlige for at generere en del data og at data har en værdi.
Data kan indsamles på børn fra de starter i dagtilbud eller skole og fra
pædagoger og lærere – og data kan analyseres.
Det kan være med til at give et indblik i det enkle individs arbejds- og
adfærdsmønstre. Det kan hjælpe til at sikre, at de rigtige personer får
de rigtige opgaver, spare ressourcer og være med til at udvikle børneog ungeområdet på en helt ny måde.
Ud fra indsamling af data kan det også synliggøres,
om den måde, elever testes på, rent faktisk har en
effekt, og om de metoder, der undervises efter, fungerer. Og data kan
følge børnene fra dagtilbud til skole og videre i livet, så der på tværs
af kommunen er mulighed for at målrette indsatser og derigennem
bedst muligt understøtte den enkelte igennem livet.
Men privatlivet og sikkerheden omkring data bliver
central – for det er data, der kan have stor værdi for
mange aktører, og data, der fortæller særdeles meget
om den enkelte borger og grupper af borgere.

Hvad nu hvis…
… kommunen kan måle de enkelte lærere på den
helt konkrete effekt af deres undervisning og den
læring, de giver den enkelte elev – og
sammenligne på tværs?
…private aktører efterspørger og vil betale for
kommunens generelle data om læringsmønstre og
adfærd – i f.eks. skolen – til produktudvikling?
… en vurdering af om en elev f.eks. er egnet til en
given uddannelse eller næste trin kan
automatiseres - og bliver baseret på en bred serie
af data omkring udvikling, adfærd og
læringsmønstre?
... mere og mere undervisning flyttes ud af de
nuværende institutioner og over på virtuelle og
måske private platforme – hvordan så med data og
fremdrift for den enkelte?
...forældre kan følge med – realtime – i hvad deres
børn laver i folkeskolen?
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Kryds: Hvad betyder data, privatliv, transparens og sikkerhed for miljø og forsyning
Intro

Eksempler på vigtig data i fremtiden

Miljø og forsyningsområdet er måske det område, der har potentiale
for mest transparens - lige nu og her. Her er der tale om en masse
sensorer og data, der på mange måder ikke er direkte personlige.
Det kan både være Internet of Things-relateret data, men også data
fra arkiver, som ikke er sensor-drevet. Nogle steder er der allerede
givet fri adgang til denne type data - f.eks. hos Open Data Aarhus,
hvor alle og enhver kan trække diverse data fra Aarhus Kommune.
Det drejer sig om alt fra sensordata til placering af parkeringshuse i
byen.

• Data fra selvkørende bilers sensorer og kameraer.

Vi kommer til at være omgivet af IoT i alle materialer, bygninger,
biler og infrastrukturer. De selvkørende og meget intelligente biler
med adskillige sensorer kommer f.eks. til at være en interessant kilde
til realtidsinformation om og for kommunen.

• Data om adfærd, brug og behov for ressourcer.
• Data der i realtid kan analyseres, så der kan etableres
overblik over, hvor ressourcer bedst bruges.
• Data fra målinger, der kan være med til at kortlægge
f.eks. forurening over tid, så der kan etableres et
varslingssystem, der kan hindre gentagne episoder.
• Data der gives fri og gøres let tilgængelig for
offentligheden. Så borgere og virksomheder kan være
være med til at innovere på baggrund af den frie data.
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Kryds: Hvad betyder data, privatliv, transparens og sikkerhed for miljø og forsyning
Perspektiv:
Kommunerne kommer til selv at skabe meget data og
de kommer til at købe meget data. Biler og telefoner
kommer til at indeholde enorme mængder data om
borgernes adfærd, præferencer, mobilitet og brug af
kommunale ressourcer. Kommunerne skal forholde sig
til, hvordan de ønsker at tilgå og bruge denne data.
Efterhånden som data tydeligere bliver en
handelsvare, skal kommunerne formulere tydelige og
tryghedsskabende strategier for, hvordan data om
borgerne bruges og deles.
Designkriterier for håndtering af sensorer og data - i
forhold til processer og nye byggerier - bliver også
vigtige. Kommunerne kan ikke forudse, hvordan data
kan bruges i alle sammenhænge, men der kan opstilles
retningslinjer og designkriterier, der bringer de
essentielle diskussioner omkring en kommunes
holdning til data frem i beslutningsprocesserne.
På forsyningsområdet kan der forventes en øget
decentralisering, hvor borgerne lokalt og i samspil
med dem omkring sig - i åbne systemer baseret på
blockchain, Smartgrid m.m. – kan og vil mere.
Kommunerne skal allerede nu forholde sig til, hvordan
der kan skabes værdi i sådanne sammenhænge.

Hvad nu hvis…
… kommunerne har adgang til al data – anonymiseret – fra
borgernes mobiltelefoner?
… kommunerne kan tappe ind i sensorer og kameraer i biler?
… kommunen kan forudse destruktiv adfærd hos den enkelte
borger – gennem analyser af data fra infrastrukturen i
kommunen – før borgeren selv kan, eller i hvert fald før
handlingen udføres (eget misbrug, misbrug af andre eller
vold…)?
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Kryds: Hvad betyder data, privatliv, transparens og sikkerhed for demokrati og involvering
Intro
Data og viden om den enkelte er en central del af at skabe

grundlaget for relevant involvering af den enkelte borger. Des
mere kommunen ved om den enkelte borger og dennes
interesser og præferencer, des bedre kan information og
mulighed for involvering skræddersys og individualiseres.
Alle de data, kommunen har brug for, er der allerede - og
kommercielle aktører som FaceBook, Google og Cambridge
Analytica bruger dem allerede til at forudse vores handlinger
og vores behov.

Eksempler på vigtig data i fremtiden
• Data om borgernes adfærd og brug af kommunens
ressourcer.
• Data om den enkelte borgers præferencer og
holdninger.
• Data om de enkelte politikeres holdninger,
beslutninger, stemmeafgivelser, kommenteringer m.m.,
der kan deles effektivt og efter relevans med byens
borgere.

Det skaber et dilemma omkring retten til privatliv - Jeg vil
gerne involveres, men vil jeg dele alle mine data med
kommunen…?
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Kryds: Hvad betyder data, privatliv, transparens og sikkerhed for demokrati og involvering
Perspektiv og muligheder:
Data og viden om den enkelte er vejen til meningsfuld og
relevant involvering. Det er grundstenen i f.eks. Facebooks
forretningsmodel og gælder i vid udstrækning også for
kommunerne.
I forhold til demokrati rejser de store mængder data en relevant
diskussion omkring, hvordan borgernes holdninger og ønsker
bedst kommer til udtryk – gennem deres faktiske adfærd,
forbrug, bevægelse og brug af ressourcer eller ved deres egen
tilkendegivelse af holdninger? Der vil givetvis være temaer og
dilemmaer, hvor borgernes adfærd siger mere om den optimale
løsning end en stemme- eller holdningstilkendegivelse.
Involvering foregår i dag i meget høj grad på kommunens
præmisser med klare regler og processer for, hvordan og
hvornår man som borger eller virksomhed kan involvere sig i
hvilke sager og emner. Der vil skulle kigges på, hvordan data
kan bruges til at nedbryde barrierer og friktion i involvering.
Når processer og viden bliver digital, falder omkostningen til
individualisering og involvering mod nul. Kommunerne vil derfor
mere eksplicit skulle forholde sig til, hvordan der skal involveres i
alle sager. Hvor skal borgere involveres - og hvem og på hvilken
måde. Og hvornår skal politikere involveres?
Kommunerne får også bedre mulighed for at involvere og dele
data med borgerne og for at lade borgerne selv skabe løsninger
og dele viden.

Hvad nu hvis…
… kommunerne kan sælge deres borgeres data anonymt til
kommercielle interesser?
…kommunerne kan målrette kommunikation til den enkelte
borger baseret på borgerens præcise præferencer og
interesser?
… borgerne ejer alt deres data selv og er 100% ansvarlig for
opbevaring af den data, ligesom borgerne i dag er
ansvarlige for deres økonomi i en bank?
… åbne data kunne være med til at inddrage borgeren i
det kommunale arbejde?
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Kryds: Hvad betyder data, privatliv, transparens og sikkerhed for administration og
organisation
Intro
Data i kommunerne er i høj grad isoleret i specifikke systemer

og ofte afgrænset af forvaltningsområder og afdelinger. Det
giver store begrænsninger, men gør det samtidig lettere at
håndtere datasikkerhed og anonymitet. Det kan forventes, at
disse datasiloer nedbrydes, og data vil kunne flyde mere frit.
Det skaber helt nye muligheder for effektivitet og bedre
service, men rejser en række sikkerhedsspørgsmål.

En anden vigtig forandring for området administration og
organisation bliver den gennemsigtighed, der kommer i data,
hvor kommunen vil kunne følge den værdi, den enkelte
medarbejder og institution leverer i realtid - sammenlignet med
peers i og uden for kommunen. Det giver nye muligheder, men
rejser også spørgsmål om hvilken kultur, det kan skabe.

Eksempler på vigtig data i fremtiden
• Data, der kan trækkes på tværs af enheder og systemer,
vil være med til at nedbryde siloer og fremme
samarbejde på tværs af kommuner.
• Data om den enkeltes arbejde og effektivitet.
• Åbne data der kan være med til at minimere
dobbeltarbejde - specielt for ressourcekrævende
borgere.
• Data der kan anvendes mere agilt og åbne op for mere
fleksibilitet og synergi kommunerne i mellem. Med
andre ord - forhindre tunge IT-systemer der skaber
flaskehalse og mere kompleksitet.
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Kryds: Hvad betyder data, privatliv, transparens og sikkerhed for administration og
organisation
Perspektiv og muligheder:
Nedbrydning af datasiloer vil øge effektiviteten og
give bedre borgeroplevelser- og service. Men det vil
også stille krav til kommunens evne til at arbejde i
tværgående processer og til at håndtere data, der
flyder mere frit.
Der kommer til at være en lang række nuværende jobs
i kommunerne, der vil blive overflødige med den
stigende mulighed for effektiv automatisering. Det
stiller krav til kommunerne i kommunikation, skabelse
af nye værdiskabende funktioner og
kompetenceudvikling.
Der vil kunne måles og evalueres meget mere præcist
og på meget mere detaljeret niveau. Kommunerne
skal som arbejdsgivere tage stilling til, hvordan disse
muligheder skal udnyttes.
Der bliver mulighed for at nedbryde og distribuere
opgaver meget mere detaljeret end i dag. Det giver
mulighed for en effektiv freelance eller daglejer-kultur.
Den kommunale organisering kommer til at skulle
tilpasse sig en verden, hvor borgerne i stigende grad
vil forvente, at processerne er organiseret i forhold til
deres behov og ikke i forhold til en effektiv inde-fra-ud
leverance-model. Det stiller krav til omstilling og
tværgående processer.

Hvad nu hvis…
… kommercielle virksomheder begynder at overtage – for egen
regning – nogle af de administrative opgaver i kommunen?
… følsom privatlivsdata anonymiseres og bruges til at kortlægge
ressourcekrævende borgere, så adfærdsmønstre kan kortlægges
og optimeres - for bedre synergi med kommunen og bedre
service for borgeren?
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