Status på den fælleskommunale digitale handlingsplan juni 2018
Initiativ forløber planmæssigt.

Initiativ er udfordret, men det forventes håndteret.

Initiativ er stillet overfor kritiske udfordringer.
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0 Initiativer

Initiativ

3 Initiativer

Status maj
2018

Status december
2017

1.1 Sammenhængende digital borgerservice

Vurdering

Det vurderes at programmet står overfor redefinering indenfor den nærmeste fremtid og derfor er status gul. Programmet arbejder på områder i hastig udvikling, med stor politisk bevågenhed og tæt relation til den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Derfor besluttede bestyrelsen også oprindeligt en programmodel, der indbefattede en midtvejsevaluering af programmets leverancer. Denne evaluering er under forberedelse og forud for ansøgning om midler til videreførelse af programmet. Programmet fik som
følge af programmodellen således kun bevilliget finansiering frem til midtvejsevalueringen.

1.2 Adgang til egne data
1.3 Nem Adgang til hverdagsinformationer
2.1 Det fælleskommunale program for velfærdsteknologi
2.2 Sammenhæng og viden om effekt på socialområdet

-

-

Endnu ikke igangsat, det foreslås at initiativet udgår af handlingsplanen

2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Sprog III

Projektet er i gul på grund af udfordringer relateret til implementeringssporet. Implementeringen af et FSIII-understøttende EOJ-system er en meget
ressourcetung forandring i den enkelte kommune, samtidig med at størstedelen af kommunerne har kontraktbundne udbudstidsplaner. Der er således
flere lokale forhold, der på forskellig vis er afgørende for om den fælleskommunale implementeringstidsplan holder.
Programmet er i gult som følge af betydelige risici forbundet med en meget
stram tidsplan for udbredelse til alle relevante patienter.

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

Projektet indstilles til afslutning.

4.4a Brugerportalsinitiativet - Læringsplatforme

Grundet projektets risici er status angivet til gul. Det skyldes at læringsplatformenes berettigelse udfordres fra flere kanter, herunder politisk, hvilket
potentielt hæmmer læringsplatformenes anvendelsen hos det pædagogiske
personale.

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
5.2 Kloge kommunale kvadratmeter
5.3 Etablering af digitalt vandløbsregulativ

Projektet er forsinket ift. den oprindelige tidsplan. Der arbejdes fortsat på,
at beskrive og hjemtage den fælleskommunale datamodel for vandløb. Når
datamodellen er hjemtaget, fastlægges governance for datamodellen og
der planlægges yderligere aktiviteter i projektet samt snitfladen til initiativ
6.1 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi afklares.

5.4 Samlet it-arkitektur for affaldsdata
5.5 Kommunal implementering af grunddata
Programmet er i fremdrift, men der er behov for at forlænge programperioden som følge af forsinkelser i det fællesoffentlige grunddataprogram.
6.1 Effektmåling af kommunernes kontrolindsats med sociale ydelser

6.2 Fælleskommunale samarbejder

Projektet er i gul grundet knaphed på ressourcer i Den Fælles Dataenhed i
UDK. De dele af leverancerne kommunerne og KL står for kører som planmæssigt (effektmåling på kontroltrin 3, den dybe kontrol), men udviklingsopgaven i Den Fælles Dataenhed i UDK har vist sig så omfangsrig, at implementeringen af effektmålinger på trin 1, (ansøgningstidspunktet) og trin 2
(den løbende sagsbehandling) må ske over en længere periode end først håbet.
-

-

Ikke igangsat

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

Der er fortsat udfordringer med KMD's leverancer af nyt system for sygedagpenge (KSD). Men ellers er der positiv udvikling i monopolbrudsprojektet. Blandt andet er Støttesystemerne leveret, og de er i disse måneder ved
at blive driftsmodnet i samarbejde med en række kommuner, og overbliksløsningen SAPA Overblik er taget i brug af de første kommunale brugere.

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

Programmet er i gult grundet den sene udgivelse (juni) 2017 af betænkningen vedr. EU's databeskyttelsesforordning. Hertil kommer at de sidste vejledninger endnu ikke er publiceret ultimo maj. Loven trådte i kraft 25. maj
2018, hvilket betyder, at der er meget kort tid til at udmønte en så omfangsrig og kompleks lov i praksis. Det er samtidigt en udfordring for programmet, at det ikke altid er muligt at få adgang til tilstrækkelige juridiske
ressourcer i/til projektet.
Programmet er i gult grundet en forsinkelse på 3 måneder af analysens resultater. Denne forsinkelse har medført, at projektets udbredelse i 2018 er
forsinket.

7.3 Digital kompetente kommuner

8. Kommunernes teknologispring

-

Programmet har i maj 2018 fået godkendt igangsættelse af ni pilotprojekter
i KL's bestyrelse og er nu under opstart.

