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

Initiativ er udfordret, men det forventes håndteret.

Initiativ
1.1 Sammenhængende digital borger
service

Samlet status

Initiativ er stillet overfor kritiske udfordringer.

Vurdering
Som led i programmet skal der anskaffes 4-5 fælleskommunale selvbetjeningsløsninger. Det
har imidlertid ikke været muligt at identificere et tilstrækkeligt antal områder, hvor der
umiddelbart lader til at være en solid business case herved. Programmet er derfor i gang
med yderligere analyser af to områder. Evt. justering af scope for denne del af programmet
afklares samtidig hermed.

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
2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Sprog III

Den samlede vurdering er, at projektet er ændret fra rød til gul, da der er iværksat og gennemført en række initiativer, herunder en robust tidsplan, som skal sikre den fortsatte fremdrift. Men der er fortsat behov for stor opmærksomhed på tidsplanen og implementeringen
af Fælles III i leverandørernes løsninger.

2.4 Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med
KOL
3.1 Digitalt understøttet ydelsesrefusion
3.2 Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet
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

Kommunerne skal inden udgangen af 2017 have implementeret læringsplatforme på alle
skoler. Alle kommuner er ved at implementere læringsplatformene eller ved at anskaffe,
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
5.2 Kloge kommunale kvadratmeter

Igangsættelse af foranalysen er forsinket et par måneder i forhold til tidsplanen. Dette vurderes dog ikke at være kritisk i forhold til projektets resultatmål.
igangsættelse af foranalysen er forsinket et par måneder i forhold til tidsplanen. Dette vurderes dog ikke at være kritisk i forhold til projektets resultatmål.

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

Udviklingen af Støttesystemerne er inde i en god gænge. Den alternative plan fortsætter
ufortrødent, så fagprojekternes afhængighed af Støttesystemerne fortsat er begrænset.
Forsinkelserne i Kommunernes Ydelsesystem hos Leverandøren EG udgør en ny risiko, som
der er stor ledelsesmæssig opmærksomhed på at håndtere.

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 Justitsministeriets forsinkelse med betænkningen vedr. EU's
databeskyttelsesforordning, som først forventes frigivet i juni 2017. Loven træder i kraft 25.
maj 2018, hvilket betyder, at der er under 1 år til at udmønte loven i praksis. Dette udgør en
væsentlig risici for programmets tidsplan.

