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

Initiativ er udfordret, men det forventes håndteret.

Initiativ
1.1 Sammenhængende digital borgerservice

Samlet status

1.2 Adgang til egne data

1.3 Nem Adgang til hverdagsinformationer

Initiativ er stillet overfor kritiske udfordringer.

Vurdering

Projektet er kommet et par måneder senere i gang end oprindeligt planlagt. Dette vurderes
ikke at være kritisk i forhold til at nå projektets resultatmål inden for projektets løbetid. Ny
tidsplan udarbejdes under hensyntagen til et parallelt projekt i den fællesoffentlige strategi.
-

Projektet igangsættes i 1. kvartal 2017. Projektbeskrivelsen vedrørende projektet forventes
at blive forelagt bestyrelsen i marts 2017.

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

2.4 Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med
KOL
3.1 Digitalt understøttet ydelsesrefusion

Projektet er kommet i gang tre måneder senere end planlagt, bl.a. på grund af sammenhæng til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, hvori initiativet også indgår. Forsinkelsen
vurderes ikke at være kritisk i forhold til at nå projektets resultatmål inden for projektets
planlagte løbetid.
Tidsplanen for implementeringen af Fælles Sprog III i alle kommuner inden udgangen af
2017, kan ikke overholdes. Det skyldes flere forhold. Dels har programmet i efteråret måtte
udskifte leverandør af den it-løsning, som hoster Fælles Sprog III-klassifikationen, og dels er
der tidsmæssige udfordringer hos leverandørerne af EOJ-systemerne. Endelig påvirkes tidsplanen af igangværende eller forstående udbud af EOJ-systemer i kommunerne. Programmets styregruppe har derfor besluttet at igangsætte en replanlægning af programmet. En
forlængelse af implementeringsperioden vil alt andet lige indebære et øget finansieringsbehov for programmet. Dette kan først opgøres, når en ny tidsplan er lagt fast. Det vil ske i løbet af 1. kvartal.

3.2 Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

-

3.3 Udbredelse af Smart City

-

3.4 Bedre anvendelse af åbne kommunale data

-

Projektet var oprindeligt forventet at skulle være igangsat i 2016, men der er afhængigheder
til udviklingsplanerne for FLIS, som er under afklaring. Afklaringen forventes i løbet af 1.
kvartal 2017, hvorefter der tages stilling til igangsættelse.
Forslag til projektbeskrivelse er sendt til politisk behandling med henblik på godkendelse og
igangsættelse
Forslag til projektbeskrivelse er sendt til politisk behandling med henblik på godkendelse og
igangsættelse

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

Fase 1 i projektet er ca. to måneder forsinket, da analysen er mere kompleks end først antaget. Undersøgelsens resultater forventes at blive offentliggjort primo 2017. Udgifter til analysen har desuden været lidt højere end forventet. Dette indebærer, at der er færre midler
til rådighed for projektets fase 2. Hvorvidt der herefter er tilstrækkelig finansiering til fase 2 i
initiativet vil blive afklaret, når der tages stilling til indhold i fase 2 i første halvår af 2017.
Kommunerne skal inden udgangen af 2017 have implementeret læringsplatforme på alle
skoler. Langt de fleste kommuner er i fuld gang med at indkøbe eller implementere læringsplatformene, men tidsplanen er presset, blandt andet som følge af det store pres på leverandørernes implementeringskapacitet. Med KMD’s opkøb af UVdata er der øget risiko for,
at konkurrencesituationen på markedet for læringsplatforme udvikler sig mindre gunstigt.

4.4b Brugerportalsinitiativet - Samarbejdsplatformen Aula
4.5 Bedre deling og effektivt indkøb af digitale læremidler i
folkeskolen
4.6 Det sammenhængende digitale bibliotek
5.1 Videre med Byg & Miljø

Projektet er igangsat et par måneder senere end planlagt. Dette vurderes ikke at være kritisk
i forhold til projektets resultatmål.

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

Programmet er igangsat et par måneder senere end oprindeligt planlagt. Dette skal i sammenhæng med, at fællesoffentlige grunddataprogram i efteråret har udmeldt en forsinkelse
på et år.

-

I 2018 gennemføres der en evaluering af udviklingen i de fælleskommunale samarbejder.
Der er ikke planlagt yderligere projektaktiviteter.
Leverancer som skulle have været leveret i 2016 er forsinkede. De forventes at blive leveret
ultimo 1. kvartal 2017. Dette vurderes ikke at være kritisk i forhold til projektets resultatmål.
KMD’s endelige leverance af støttesystemerne er 16 måneder forsinket, hvilket forsinker det
samlede monopolbrud tilsvarende. KOMBIT arbejder på at fastholde KMD på de kommende
leverancer, men har samtidig sat flere initiativer i gang, som muliggør at støttesystemerne
kan etableres via andre leverandører. Sideløbende er der rejst krav om kompensation over
for KMD. KMD er desuden 15 måneder forsinket med leverance af ny pensionsløsning til
UDK.

7.1 Sammenhæng og genbrug med rammearkitekturen
7.2 Øget sikkerhed og implementering af EU's databeskyttelsesforordning
7.3 Digital kompetente kommuner

Bemandingen af programmet har taget længere tid end forventet, hvilket betyder at programmet er kommet senere i gang. Dette vurderes ikke at være kritisk i forhold til projektets
resultatmål inden for projektets planlagte løbetid.
Projektet er kommet et par måneder senere i gang end planlagt. Dette vurderes ikke at være
kritisk i forhold til projektets resultatmål.

