Status på den fælleskommunale digitale handlingsplan december 2017
Initiativ forløber planmæssigt.

Initiativ er udfordret, men det forventes håndteret.

Initiativ er stillet overfor kritiske udfordringer.
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1.1 Sammenhængende digital borgerservice

Vurdering
Det er en leverance i programmet at identificere evt. egnede fælleskommunale (eller fællesoffentlige) komponenter til brug for fremadrettet udvikling
af kommunale selvbetjeningsløsninger og pege på anskaffelsesmodeller
herfor. Særligt sidstnævnte har vist sig mere komplekst end først antaget,
hvorfor programmet er i gult. Analyser pågår fortsat.

1.2 Adgang til egne data
1.3 Nem Adgang til hverdagsinformationer

-

-

Ikke igangsat

2.1 Det fælleskommunale program for velfærdsteknologi
2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet
2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Sprog III

Projektet er i gul på implementeringssporet, som er presset på tidsplanen.
Implementeringen af et FSIII-understøttende eoj-system, er en meget stor
og ressourcetung forandring i hver kommune, samtidig med at størstedelen
af kommunerne har kontraktbundne udbudstidsplaner. Der er således flere

lokal kommunale forhold der på forskellig vis er afgørende for den fælleskommunale implementeringstidsplan.
Programmet er i gult, da tidsplanerne for det det landsdækkende udbud af
en telemedicinsk løsning (FUT) betyder, at inklusion af alle relevante patienter skal ske på kun 4 måneder fra der i bedste fald er en kørende teknisk
løsning som er afprøvet og fejlrettet, hvis den overordnede tidsplan for programmet skal holde.

2.4 Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med
KOL

3.1 Digitalt understøttet ydelsesrefusion
3.2 Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

-

-

Projektet er lukket

3.3 Udbredelse af Smart City
3.4 Bedre anvendelse af åbne kommunale data
3.5 Digitalisering af den virksomhedsrettede kommunikation
4.1 Bedre sammenhæng for børn og unge
4.2 Digitale redskaber i dagtilbud

4.3 Robust it-infrastruktur i folkeskolen
4.4a Brugerportalsinitiativet - Læringsplatforme

4.4b Brugerportalsinitiativet - Samarbejdsplatformen Aula

Størstedelen af kommunerne ventes at have udbredt en læringsplatform til
deres skoler med udgangen af 2017 som aftalt i aftalen om brugerportalsinitiativet fra oktober 2014. Den brede debat om læringsplatforme og fælles
mål har flere steder betydning for kommunernes implementering af læringsplatformene. Et begrænset leverandørmarked øger risikoen for, at konkurrencesituationen på markedet for læringsplatforme på sigt udvikler sig
mindre gunstigt for kommunerne.

4.5 Bedre deling og effektivt indkøb af digitale læremidler i
folkeskolen
4.6 Det sammenhængende digitale bibliotek
5.1 Videre med Byg & Miljø
5.2 Kloge kommunale kvadratmeter
5.3 Etablering af digitalt vandløbsregulativ
5.4 Samlet it-arkitektur for affaldsdata
5.5 Kommunal implementering af grunddata
6.1 Effektmåling af kommunernes kontrolindsats med sociale ydelser
6.2 Fælleskommunale samarbejder

-

-

Ikke igangsat

6.3 Data på tværs med FLIS
6.4 Implementering af de nye monopolbrudsløsninger

Det samlede monopolbrudsprogram er fortsat i en kritisk fase. Det skyldes
nu især en kritisk usikkerhed vedr. KMD’s evne til at levere fremdrift på KSD,
fagsystemet for sygedagpenge.

7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen
7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning

7.3 Digital kompetente kommuner

Programmet er i gult grundet den sene udgivelse (juni) 2017 af betænkningen vedr. EU's databeskyttelsesforordning. Hertil kommer at de sidste vejledninger først publiceres i Q1 2018. Loven træder i kraft 25. maj 2018, hvilket betyder, at der er meget kort tid til at udmønte en så omfangsrig og
kompleks lov i praksis.
Programmet er i gult grundet en forsinkelse på 3. måneder af analysens
resultater.

