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Om projektkataloget 

KL’s bestyrelse besluttede i efteråret 2015 at igangsætte et styrings- og 
effektiviseringsprogram, hvor kommunerne i fælleskab udvikler ideer til nye måder at 
levere den kommunale service på. Den første fase af programmet blev skudt i gang i 
efteråret med etableringen af syv kommunegrupper med deltagelse af omkring 150 
chefer og ledere fra mere end 60 kommuner. 

Som led i dette forløb har deltagerne været med til at komme med ideer til 
fælleskommunale udviklings- og omstillingsprojekter, som kan understøtte 
kommunernes arbejde med at skabe økonomisk råderum. Der har været et bredt 
ønske om at sætte fokus på velfærdsområderne og ikke mindst på realiseringen af 
potentialer ved en mere sammenhængende indsats på tværs af sektorområderne, men 
administrative effektiviseringer har også været et tema.

Samlet set er grupperne kommet med en lang række forskellige projektideer. Ideerne 
er efterfølgende blevet drøftet og prioriteret i styregruppen, som består af otte 
kommunaldirektører og tre økonomidirektører. KL’s bestyrelse har på nuværende 
tidspunkt godkendt igangsættelsen af syv projekter i den første bølge. Ud over de syv 
projekter er der udvalgt to projekter, der inviteres til som frikommeforsøg. 

Anden bølge med yderligere projekter vil blive igangsat efter sommerferien. Det er 
forventningen, at der i denne bølge vil indgå projekter på børne- og ungeområdet, 
ældre- og sundhedsområdet, socialområdet og vejområdet. Ligesom i bølge 1 vil 
projekterne have karakter af udviklings- og omstillingsprojekter, der kan understøtte 
arbejdet med at skabe økonomisk råderum.

I dette katalog beskrives de syv udviklings- og omstillingsprojekter, som igangsættes i 
den første bølge. Der er information om projekternes baggrund og formål, proces og 
produkter, tidsramme og deltagerbetaling samt hvem der forventes at deltage fra 
kommunen. Hvis der er brug for yderligere information om de enkelte projekter, 
fremgår det, hvem man kan kontakte. Bemærk desuden, at der i enkelte projekter er 
fastlagt en dato for det første møde.

For at understøtte videndeling på tværs af projekterne vil der blive sørget for, at 
deltagerne får information om de forskellige projekter samt øvrige aktiviteter i 
programmet.

Der vil så vidt muligt blive forsøgt at tilgodese alle kommunernes projektønsker. Der er 
således ikke sat en begrænsning på antallet af kommuner i de enkelte projekter, idet 
der i organiseringen af projekterne vil blive forsøgt taget højde for antallet af 
projektkommuner. 

Tilmeldinger til projekterne skal ske via elektronisk tilmeldingsformular på 
www.kl.dk/sep senest mandag den 9. maj. Der vil være mulighed for at tilmelde sig 
projekterne med evt. forbehold for senere politisk godkendelse.  

Tekniske spørgsmål om den elektroniske tilmelding kan rettes til Katrine Dige Ovesen 
(kado@kl.dk eller 3370 3265). Spørgsmål om det fælleskommunale styrings- og 
effektiviseringsprogram kan rettes til Lars Eckeroth (lar@kl.dk eller 3370 3414) eller 
Ole Cordsen (oco@kl.dk eller 3370 3382).

http://www.kl.dk/sep
mailto:kado@kl.dk
mailto:lar@kl.dk
mailto:oco@kl.dk
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Projekt 1: Tværgående samarbejde om ydelser og indsats

Som et led i planlægningen af dette projekt har 30 kommuner drøftet 
udfordringerne, når der skal tilrettelægges en tværgående sammenhæng i 
kommunens ydelser og indsats fra beskæftigelsesområdet, socialområdet, 
sundhedsområdet og uddannelsesområdet. 

Der er i drøftelserne givet mange eksempler på, at både familie- og enkeltsager kan 
have mange ”kontaktpunkter” med kommunen, og at den samlede vifte af indsatser og 
ydelser, kommunen leverer i en konkret sag eller til en familie, ikke nødvendigvis 
hænger sammen eller er tænkt sammenhængende. Der er endda eksempler på, at 
ydelserne kan være kontraproduktive i forhold til hinanden. Det rejser en lang række 
spørgsmål, som skal belyses i dette udviklingsprojekt. 

Formål
Formålet er først og fremmest at undersøge mulighederne for – set fra borgerens 
perspektiv – at skabe større sammenhæng i den samlede vifte af indsatser. Det er 
endvidere formålet at vurdere, om en sådan bedre sammenhæng på sigt kan reducere 
det samlede ressourceforbrug.

Det er en klar konklusion fra de indledende drøftelser mellem de 30 kommuner, at 
kommunernes forskellige forvaltningsgrene ikke nødvendigvis har fælles eller samme 
opfattelse af, hvad kerneopgaven er i forhold til en konkret borger eller familie. Det kan 
set fra borgerens vinkel skabe ganske stor forvirring og gøre det svært for borgeren at 
overskue den samlede vifte af indsatser.

Mange kommuner er for øjeblikket i færd med at analysere indsatsen for nogle af de 
familier, der trækker mest på kommunens service, og som på samme tid ofte har 
kontakt med både socialsektorens, beskæftigelsessektorens og sundhedssektorens 
tilbud. 

Analyserne omfatter både indholdet i de forskellige typer af indsatser og de 
økonomiske konsekvenser. I forlængelse af denne afdækning af indsats og økonomi 
følger imidlertid spørgsmålet, om der på tværs af kommunens indsats kan uddrages 
nogle konklusioner om, hvordan der skabes bedre sammenhæng mellem ydelserne. 
Det gælder fx spørgsmål som følgende:

- Er der et gennemgående mønster i forhold til overlappende ydelser?
- Hvor er der særlig risiko for kontraproduktive ydelser?
- Hvordan kan der på tværs af beskæftigelsesindsats og sociale tilbud skabes en 

mere fælles opfattelse af kerneopgaven?
- Kan der gennem lovændringer og anderledes vejledning fra staten skabes en mere 

homogen opfattelse af kerneopgaven?
- Er der i lovgivningen barrierer for informationen på tværs af forvaltninger, når 

indsatsen skal koordineres?
- Kan der i forhold til særlige målgrupper i højere grad arbejdes med på forhånd 

definerede ”pakker” af indsatser?
- Er der generelt mulighed for at frigøre ressourcer, når indsatsen bliver mere 

sammenhængende?

Projektet fokuserer på disse spørgsmål i forhold til de forskellige ydelser og indsatser. 
Hvordan kan der sammensættes en bedre fungerende ydelsesvifte med afsæt i 
kerneopgaven, og hvordan gøres indsatsen økonomisk effektiv? Potentialet ligger i at 
minimere overlappende indsatser over for den enkelte borger samt at sikre en højere 
grad af koordinering mellem de enkelte indsatser.

Projektet vil have den grundlæggende indfaldsvinkel, at rehabilitering og kontakt med 
arbejdsmarkedet bør styre den kommunale indsats og opfattelsen af kerneopgaven.
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Projektform og forløb
Det vil være en central aktivitet i projektet at sammenfatte de erfaringer, der netop nu 
høstes i nogle af de projekter, hvor man er i gang med at analysere udvalgte 
enkeltsager i et tværgående perspektiv. En ting er analyse af sagerne. En anden ting 
er, hvilke konsekvenser der bør drages.

Mange kommuner er i gang med en analyse af enkeltsagerne, og de nærmer sig den 
fase, hvor analysen skal omsættes i konklusioner. Det vil være en væsentlig del af 
dette projekt at tilrettelægge aktiviteter, hvor der kan drages erfaringer på tværs af de 
kommuner, der er i gang med analysefasen.

Projektet vil blive tilrettelagt som et partnerskab mellem de deltagende kommuner, 
men således at der etableres nogle kommunegrupper – det kan kaldes temagrupper – 
hvor der sættes fokus på forskellige af de problemstillinger, der arbejdes med netop 
nu. Mange kommuner er i fuld gang med analyser og gør sig overvejelser om 
løsninger. Det vil være en del af projektet at samle nogle af de kommuner, der har 
fælles udfordringer netop nu. 

Det er endvidere planen at afholde flere endags workshops om udvalgte emner i 
projektet, og i disse workshops deltager alle kommuner i partnerskabet, altså alle 
kommuner fra de forskellige temagrupper. De enkelte workshops vil blive forberedt ved 
at indsamle og sammenfatte nogle af de hidtidige erfaringer fra de deltagende 
kommuner.

Der vil endelig blive indgået aftaler med enkeltkommuner om at følge deres 
omstillingsaktiviteter over en længere periode med henblik på at beskrive deres 
erfaringer.

Der vil i projektet ske en tæt koordination med det parallelle udviklingsprojekt om 
”Organisering og ledelse i den tværgående indsats”.

Hovedprodukter
Der forventes en række forskellige produkter fra projektet. 

For det første vil der blive udarbejdet et oplæg om, hvilke konklusioner der kan drages 
fra de mange aktuelle projekter med analyse af enkeltsager. Det forventes, at der kan 
formuleres anbefalinger om, hvordan konkrete ydelser kan koordineres bedre, og 
herunder om der set fra borgeren eller familien kan skabes større sammenhæng. De 
økonomiske konsekvenser – bl.a. mulighederne for at frigøre råderum – er i den 
sammenhæng også et tema,

For det andet vil der i forlængelse heraf blive gjort overvejelser om, hvorvidt der kan 
præsenteres nogle mere sammenhængende ”pakker” for indsatsen. 

Endelig hænger de to førstnævnte produkter i høj grad sammen med, hvordan 
kerneopgaven defineres, og det er derfor for det tredje hensigten at udarbejde et 
oplæg om, hvordan kerneopgaven kan blive mere fælles på tværs af især 
beskæftigelsesområdet og socialområdet. I den sammenhæng er det målet at 
udarbejde konklusioner om lovgivning og statslig vejledning, der skal gøres til 
genstand for drøftelser/forhandling med staten.

I forhold til de tre ovennævnte temaer vil der løbende i projektet blive draget 
delkonklusioner, som eventuelt - hvis der viser sig behov herfor - vil blive offentliggjort 
undervejs i projektet.
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Deltagere i projektet
Alle kommuner kan deltage i projektet, men der lægges vægt på, at en betydelig andel 
af deltagerne kommer fra den gruppe af kommuner, der for øjeblikket er i gang med 
analyser af området, og som på den baggrund har opsamlet erfaringer.

I forlængelse af ovenstående beskrivelse af organiseringen, vil det som udgangspunkt 
være kommunens ansvarlige direktør/chef på området, der deltager i projektets 
aktiviteter, men som beskrevet kan der også komme delaktiviteter, hvor det er 
kommunens faglige medarbejdere, der deltager. 

Deltagerbetaling
Der forventes en deltagerbetaling på 10.000 kr. pr. kommune. Det er under afsnittet 
”Projektform og forløb” beskrevet, at de deltagende kommuner kan medvirke på 
forskelligt aktivitetsniveau i projektet. I den udstrækning deltagelsen involverer 
ressourceforbrug i KL til sammenfatning af erfaringer på enkelt kommuneniveau eller 
andre specifikke udgifter, kan der derudover være en begrænset betaling for de 
pågældende kommuner. 

Tidsplan
Første møde i partnerskabet afholdes onsdag den 18. maj 2016. Dette startmøde 
afholdes sammen med deltagerne i projekt 2 om ledelse og organisation. På dette 
møde aftales en række workshops, og der etableres temagrupper. 

De planlagte workshops tilrettelægges i løbet af 2016 og vil formodentlig omfatte ca. 4 
møder. Projektet forventes afsluttet primo 2017, idet nogle af resultaterne skal kunne 
anvendes i forbindelse med kommunernes budgetlægning for 2018. 

Yderligere information
Projektansvarlig Jan Olsen – telefon 3370 3232 eller mail jan@kl.dk.

mailto:jan@kl.dk
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Projekt 2: Organisering og ledelse af det tværgående 
samarbejde om ydelser og indsats

Bestræbelserne på at skabe en mere sammenhængende og helhedsorienteret 
løsning for borgeren på tværs af forvaltninger og opgaveområder rejser en lang 
række udfordringer i forhold til den nuværende organisering og ledelse i 
kommunen. I forlængelse af projekt 1 om ydelser og indsats lægges der i dette 
projekt 2 op til beskrivelse af fordele og ulemper ved forskellige 
løsningsmodeller for ledelse og organisation på de opgaveområder, der indgår i 
projekt 1, altså den tværgående indsats på social- og beskæftigelsesområdet. 

Når der skabes nye løsninger på tværs af organisationen, kan stærke fagprofessionelle 
kulturer og silotænkning være en barriere for det tværgående samarbejde og for de 
sammenhængende løsninger til borgeren.

Mange kommuner har netop nu stort fokus på, hvordan der kan arbejdes mere på 
tværs af organisationen, men der er også mange tilkendegivelser om, at det er ganske 
udfordrende, og at der ikke er nogen standardløsninger. Der efterspørges 
erfaringsudveksling og mere dybgående analyser af fordele og ulemper ved forskellige 
modeller for organisation og ledelse.

Formål
Projektet har fokus på, hvordan man kan udvikle organiseringen og ledelsen i 
kommunerne, så den i højere grad understøtter en helhedsorienteret indsats. Projektet 
fokuserer her på mulighederne inden for den nuværende regulering af områderne, dvs. 
hvad kommunerne allerede i dag kan gøre. Der er således som udgangspunkt ikke 
fokus på barrierer for øget samarbejde i love og øvrig regulering. Dette tema belyses 
derimod i det parallelle udviklingsprojekt ”Tværgående sammenhæng i ydelser og 
indsats”.

I forberedelsen af dette udviklingsprojekt har 30 kommuner deltaget i en drøftelse af 
udfordringer med at skabe mere sammenhængende løsninger på tværs af 
organisationen, og der er her givet en lang række eksempler på initiativer, der kan 
understøtte den tværgående tænkning. I drøftelserne er der givet mange eksempler 
inden for følgende typer af initiativer:

 Strukturændringer
 Tværgående ledelsesfunktioner
 Netværk om udvalgte opgaver
 Koordinerende sagsbehandlere med og uden myndighedskompetence
 Relationsopbygninger
 Nye budgetmodeller
 
Mange af eksemplerne arbejder med den udfordring, at der i forskellige dele af 
organisationen kan være en forskellig opfattelse af, hvad kerneopgaven for borgeren 
egentlig er. Derfor er det et gennemgående træk i mange af udviklingsprojekterne, at 
der fokuseres på holdninger og organisationskultur på tværs af den kommunale 
administration.

Der er i flere kommuner også fokus på, hvordan det på politisk niveau på tværs af de 
politiske udvalg sikres, at mål og indsats er sammenhængende. Projektet inddrager 
derfor både det administrative og politiske niveau.

Det er ofte organisationsspecifikke forhold, der i den enkelte kommune bør påvirke 
løsningen. Projektet fokuserer derfor på fordele og ulemper ved forskellige modeller og 
forskellige vilkår. Fx er kommunens størrelse i sig selv en central forudsætning for valg 
af organisatorisk løsning. Der er imidlertid ikke tvivl om, at der er en lang række 
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gennemgående tendenser og erfaringer med løsninger i de kommuner, der arbejder 
med en omstilling. Det er derfor projektets hovedformål at beskrive en række 
alternative organisatoriske og ledelsesmæssige modeller for, hvordan man skaber en 
mere sammenhængende indsats. Projektet tager afsæt i eksisterende konkrete 
erfaringer fra de deltagende kommuner.

Projektet er som tidligere nævnt et parallelt projekt til udviklingsprojektet ”Tværgående 
sammenhæng i ydelser og indsats”, og det vil derfor blive sikret, at der i projektforløbet 
skabes en sammenhæng mellem aktiviteterne i de to projekter.

Projektform og forløb
Projektet etableres som et partnerskab blandt en række kommuner, der alle forpligter 
sig til at arbejde konkret og i praksis i kommunen med nogle af projektets temaer og 
løsningsmodeller.

Alle deltagende kommuner indgår i et fælles partnerskab, men kommunerne fordeles 
efter interesseområde på forskellige temagrupper. Partnerskabet vil således have et 
fælles spor for alle deltagende kommuner, men der vil samtidig også være særskilte 
spor med forskellige aktiviteter for de enkelte temagrupper ikke mindst i forhold til den 
indsats, de enkelte kommuner arbejder med i egen organisation.

Arbejdet i partnerskabet indledes med dels at definere de forskellige temagrupper og 
dels at tilrettelægge en række fælles workshops for hele partnerskabet. Disse 
workshops skal binde partnerskabskommunerne sammen over hele projektforløbet. Til 
hver workshop udarbejdes skriftlige oplæg om de erfaringer, der allerede er gjort på 
udvalgte områder fx om organisations- og ledelsesmodeller, kulturforandring, modeller 
for ressourceallokering mv. 

Temagrupperne sammensættes af kommuner, der arbejder med nogenlunde 
ensartede temaer i egen organisation. Der vil blive lagt op til, at kommunerne forpligter 
sig til at arbejde med nogle af de anbefalede modeller og forslag til forandring i praksis. 
Dette skal bidrage til at kvalificere de afledte anbefalinger yderligere, herunder påpege 
væsentlige udfordringer og forslag til, hvordan de kan håndteres.

Hovedprodukter
Der vil i projektet blive udarbejdet et sammenfattende inspirationskatalog, hvor der vil 
blive lagt vægt på, hvordan organisationsspecifikke vilkår kan præge løsningerne.

Der vil også blive udarbejdet case beskrivelser fra enkeltkommuner.  

De skriftlige produkter med eksempler, inspirationsmateriale og anbefalinger 
udarbejdet å baggrund af de gennemførte workshops og arbejdet i de forskellige 
temagrupper. 

Den endelige planlægning af disse produkter besluttes i projektforløbet.

Deltagere i projektet
Alle kommuner kan deltage i projektet, men der lægges vægt på, at en andel af 
deltagerne kommer fra den gruppe af kommuner, der for øjeblikket arbejder med at 
analysere indsats og ydelser på tværs af beskæftigelses- og socialområdet, og som i 
den sammenhæng arbejder med at etablere en mere velfungerende organisation i den 
tværgående indsats på social- og beskæftigelsesområdet. Det er ikke en forudsætning, 
at kommunen samtidig deltager i projekt 1, men for nogle kommuner vil det 
formodentlig være tilfældet. 

Det er som udgangspunkt kommunens ansvarlige direktør/chef på området, der 
deltager i projektets aktiviteter, men der kan være delaktiviteter, hvor andre 
medarbejdere deltager. 
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Deltagerbetaling
Der forventes en deltagerbetaling på 10.000 kr. pr. kommune. De deltagende 
kommuner kan medvirke på forskelligt aktivitetsniveau i projektet. I den udstrækning 
deltagelsen involverer ressourceforbrug i KL til sammenfatning af erfaringer på enkelt 
kommuneniveau eller andre specifikke udgifter, kan der derudover være en begrænset 
betaling for de pågældende kommuner. 

Tidsplan
Første møde i partnerskabet afholdes onsdag den 18. maj 2016. Dette startmøde 
afholdes sammen med deltagerne i projekt 1 om ydelser og indsats. På dette møde 
aftales en plan for projektets forløb herunder workshops og eventuelle temagrupper.

De planlagte workshops tilrettelægges over ca. ét år og vil formodentlig omfatte ca. 4-5 
møder. Projektet forventes således afsluttet i foråret 2017.

Yderligere information
Projektansvarlig Jan Olsen – telefon 3370 3232 eller mail jan@kl.dk.

mailto:jan@kl.dk
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Projekt 3: Effektiv anvendelse af lægeattester

Førtidspensions- og fleksjobreformen har gjort det muligt for kommunerne at 
reducere udgifterne til lægeattester. Men der bliver fortsat hentet meget lægelig 
dokumentation i mange kommuner. Der er dog også flere eksempler på 
kommuner, der grundlæggende har revurderet anvendelsen af lægeattester og 
dermed frigjort betydelige ressourcer.

Det var en vigtig del af førtidspensions- og fleksjobreformen at få etableret en ny 
samarbejdsmodel mellem kommuner og regioner om sundhedsfaglig rådgivning i 
forhold til borgere i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Med 
sygedagpengereformen blev målgruppen udvidet til også at omfatte borgere i 
jobafklaringsforløb samt sygemeldte med behov for en tværfaglig indsats. Samarbejdet 
omhandler aftale mellem kommuner og regioner om sundhedsfaglig rådgivning, 
herunder sundhedskoordinator-funktion og klinisk funktion. 

Det var en præmis for den nye model, at den skulle være udgiftsneutral for 
kommunerne og ligeledes udgangspunktet, at regionernes udvidede rolle i forhold til 
sundheds- og lægefaglig rådgivning skulle være økonomisk neutral for regionerne, idet 
kommunerne finansierer træk på regionens ressourcer. Kommunernes udgifter til den 
sundhedsfaglige rådgivning i den nye model skulle finansieres af et tilsvarende 
mindreforbrug til lægeattester. På længere sigt er målet en samlet, mere effektiv 
anvendelse af ressourcerne i såvel kommune som region. 

Formål
I efteråret 2015 blev der gennemført en evaluering af samarbejdet, hvor det vurderes, 
at kommunerne bruger 100 mio. kr. mindre på den nye sundhedsfaglige rådgivning 
end de tidligere brugte på lægeattester. I praksis holder den konklusion ikke, idet flere 
kommuner fortsat har et stort forbrug – for nogen et stigende - af lægeattester. Der er i 
øvrigt generel enighed om, at der fortsat indhentes (for) meget lægefaglig 
dokumentation.

Det skyldes sandsynligvis flere ting bl.a.:
– Det er fortsat nødvendigt at indhente lægeattester til borgere, der ikke er omfattet af 

den nye model, fx kontanthjælpsmodtagere og personer tidligt i 
sygedagpengeforløbet.

– Det er fortsat mange steder kulturen at indhente (for) meget lægelig dokumentation 
og hele tiden indhente ny dokumentation. Det er fortsat et udviklingsbehov i stedet 
for i langt højere grad at arbejde med funktionsbeskrivelser, fx ved brug af egne 
ergoterapeuter.

– Afgørelser fra Ankestyrelsen kan virke udgiftsdrivende i forhold til indhentning af 
lægeattester. 

Der er næppe tvivl om, at praksis for anvendelse af lægeattester er ganske forskellig 
fra kommune til kommune. Der er flere eksempler på kommuner, der grundlæggende 
har revurderet anvendelsen af lægeattester, og dermed har frigjort betydelige 
ressourcer.

Projektet skal kortlægge effektiviseringspotentialerne og beskrive modeller for god 
praksis, der kan bidrage til at realisere en mere ”stram” anvendelse af lægeattester. 

Projektform og forløb
Projektet består af tre trin:

1. Kortlægning af effektiviseringspotentialet
2. Identifikation af forudsætninger for og eksempler på god praksis
3. Udbredelse af god praksis – viden og inspiration til kommunerne
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Første trin er igangsættelse af et analysearbejde, der afdækker og beskriver 
kommunernes aktuelle anvendelse af lægeerklæringer, herunder forskelle i 
kommunernes anvendelse. Formålet med kortlægningen er at vurdere hvilket 
økonomisk råderum, der kan frigøres med en mere ”stram” anvendelse af attesterne. 
På baggrund af data fra kommunerne etableres benchmarking for kommuner og 
kommuneklynger. 

Andet trin i projektet omfatter identifikation og præsentation af eksempler på god 
kommunal praksis i brugen af lægeattester. Afdækningen tager afsæt i erfaringerne i 
de kommuner, der ifølge kortlægningen klarer sig bedst, jf. trin 1. De centrale 
forudsætninger for en succesfuld indsats identificeres med gode eksempler på god 
praksis ift. til at nedbringe omkostninger til lægeattester. På baggrund af input 
udarbejdes et videns- og inspirationskatalog. 

Tredje trin i projektet har til formål at udbrede god praksis blandt de kommuner, der 
oplever udfordringer med udgifterne til lægeattester og/eller organiseringen af 
samarbejdet med regionerne omkring lægeattester. For at udbrede god praksis 
faciliterer KL en proces, der skal give de deltagende kommuner inspiration til, hvordan 
et evt. besparelsespotentialet kan realiseres. Inspirationsprocessen gennemføres med 
afsæt videns- og inspirationskataloget, og med konkret input fra de kommuner, der har 
høstet gode erfaringer med nedbringelse af udgifter til lægattester. 

Udbyttet af deltagelse i inspirationsprocessen er følgende:

– Viden om centrale forudsætninger for en god praksis.
– En række eksemler på gode erfaringer fra kommuner, der klarer sig godt
– Erfaringsudveksling vedr. barrierer og udfordringer
– Inspiration til, hvordan forandring af nuværende praksis initieres
– Dialog med regionale repræsentanter vedr. samarbejdet om lægeattester
– Mulighed for at give input til, hvordan samarbejdsmodellen og samarbejdet i 

rehabiliteringsteams kan forbedres.

Inspirationsprocessen består af to heldagsarrangementer, hvor kommunerne får input 
til, hvordan de kan arbejde med at realisere besparelsespotentialet. Som optakt til de 
to heldagsarrangementer gennemføres en e-survey til deltagerkommunerne, der skal 
kvalificere kommunernes udfordringer og behov. 

Hovedprodukter
– Benchmarking til brug for beregning af effektiviseringspotentiale
– Et videns- og inspirationskatalog med en eksempeloversigt, der skal give inspiration 

til, hvordan kommunerne kan realisere det identificerede effektiviseringspotentiale. 
– Inspirationsproces for kommuner, der ønsker viden om og inspiration til at nedbringe 

udgifter til lægeattester.

Deltagere i projektet
Kommuner, der oplever udfordringer med udgifterne til lægeattester og/eller 
organiseringen af samarbejdet med regionerne, opfordres til at tilmelde sig 
inspirationsprocessen. Deltagerne forventes at være afdelingsledere, teamledere og 
lignende.

Deltagerbetaling
Der forventes en deltagerbetaling på 15.000 kr. pr. kommune.

Tidsplan
Projektets to første trin gennemføres i første halvår 2016. Inspirationsprocessen 
gennemføres i efteråret 2016. Første møde i projektet forventes afholdt i august 2016. 
Projektet afsluttes i efteråret 2017. 
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Yderligere information
Projektejer: Kontorchef Niels Arendt Nielsen – telefon 3370 3799 eller mail nan@kl.dk. 
Projektleder: Konsulent Frederik Nordentoft Andersen – telefon 3370 3405 eller mail 
frna@kl.dk.  

mailto:frna@kl.dk
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Projekt 4: Flere unge i ungdomsuddannelse – og job

Ungdomsuddannelse er vejen til job og selvforsørgelse, og flere kommuner har 
sat fokus på, at alle unge får en ungdomsuddannelse. Det har betydning for 
såvel den enkeltes trivsel, for vækst og for kommunens budget. 

Gennem de senere år er der kommet nye særlige uddannelsestilbud til, herunder 
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), Kombineret ungdomsuddannelse 
(KUU) og de nye 10. klassevarianter EUD10 og 20/20-modellen. Der sker en vækst i 
elevaktiviteten i tilbuddene, fx i den nye KUU fra efteråret 2015, vedvarende årlig 
tilvækst i STU, 10. klasse på efterskole og elevaktiviteten blandt de unge i den 
forberedende og almene voksenundervisning. 

Tilbuddene i overgangen er forankret forskellige steder og finansieres på forskellige 
måder, mens det i flere tilfælde er svært at skelne deres målgrupper fra hinanden. Der 
er ikke noget samlet overblik over, hvad sektoren koster, og hvilken effekt tilbuddene 
har på de unges videre vej gennem ungdomsuddannelse og ud på arbejdsmarkedet. 
Det betyder, at færre får en ungdomsuddannelse, flere unge på passiv forsørgelse og 
færre i beskæftigelse. 

For kommunerne er tilbuddene i overgangen en aktuel og nærværende udfordring på 
grund af kontanthjælpsreformen og reformen af erhvervsuddannelserne. De to 
reformer sætter kommunerne i et krydspres, hvor jobcentret på den ene side skal give 
flere uddannelsespålæg til unge ledige og sende dem hen på erhvervsskolen, mens 
erhvervsskolen på den anden side hæver adgangskravene og gør det sværere at 
komme ind. Det øger behovet for, at kommunerne sikrer en målrettet anvendelse af 
overgangstilbuddene. Ellers sættes kommunernes budgetter under pres. 

Hvis de særlige tilbud i overgangen skal virke effektivt, kræver det desuden en 
sammenhængende og tidlig indsats på tværs af folkeskole, beskæftigelsesindsats, 
socialområdet, UU-vejledningen og ungdomsuddannelserne. Det gælder ikke mindst 
for de aktivitetsparate unge under 30 år, som ofte har flere forskellige og alvorlige 
udfordringer i deres liv. 

Formål
Formålet med projektet er:
 
 At analysere og udvikle nøgletal for de særlige tilbud mellem folkeskolen og 

ungdomsuddannelserne, så der sikres øget transparens og et bedre 
styringsgrundlag. 

 At udvikle principper og anbefalinger for en strategisk og effektiv anvendelse af de 
særlige tilbud mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne. 

Projektet skal også inddrage den tidlige sammenhængende tværsektoriel ungeindsats 
som støtte for de unge i målgruppen til de særlige tilbud, fx de aktivitetsparate unge 
under 30 år med alvorlige udfordringer. 

Som led i projektet forventes ansøgt om frikommunestatus for visitation, organisering 
og anvendelse af de særlige tilbud, herunder for STU. Dette vil blive drøftet på det 
første netværksmøde i projektet. I det omfang det er nødvendigt, vil aktuelle 
udfordringer blive inddraget, herunder fx unge flygtninge og den nye 
integrationsuddannelse (IGU) – i skrivende stund er IGU ikke udmøntet.

Projektform og forløb
Der indledes et samarbejde med et antal kommuner i en projektcirkel. 
Projektkommunerne arbejder strategisk med at organisere visitation og anvendelse af 
de særlige uddannelsestilbud i overgangen mellem grundskole og 
ungdomsuddannelse med henblik på, at de unge kommer i gang med en 
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ungdomsuddannelse. Rundt om de særlige tilbud arbejdes der med en tidlig 
sammenhængende indsats på tværs af skole, beskæftigelsesindsats, socialområdet og 
UU-vejledningen. Arbejdet hjælpes på vej gennem en række netværksmøder, hvor der 
gives faglige input om regler, rammer og målgrupper for de forskellige tilbud.

Hovedprodukter
 En analyse af de kommunaløkonomiske omkostninger for de enkelte særlige tilbud 

i overgangen mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne
 Et sæt af nøgletal og et værktøj, som kommunerne kan anvende til at evaluere 

deres indsats og de unge fordelt på målgrupper
 Anbefalinger og principper for en strategisk og effektiv visitation til, anvendelse af, 

og organisering af de særlige tilbud, herunder med hensigtsmæssige 
styringsmuligheder

 De udviklede principper skal omfatte en tidlig sammenhængende og 
helhedsorienteret ungeindsats og dermed en kobling til folkeskole, 
beskæftigelsesindsats, socialområdet, UU-vejledningen og overgangen til de 
ordinære ungdomsuddannelser.

Deltagere i projektet
Deltagerne i projektets netværksmøder forventes at findes blandt ungechefer, ledere af 
ungeenheder, børne- og ungedirektører, UU-ledere og lignende.

Deltagerbetaling
Der forventes en deltagerbetaling på 20.000 kr. pr. kommune.

Tidsplan
Første netværksmøde i projektet forventes afholdt ultimo maj 2016. Der afholdes 
møder i september 2016 og december 2016. Afsluttende seminar med præsentation af 
endelige resultater forventes afholdt i februar 2017. 

Yderligere information
Projektejer: Kontorchef Karoline Amalie Steen – telefon 3370 3236 eller mail 
kaas@kl.dk. 
Projektleder: Chefkonsulent Jan Bauditz – telefon 3370 3230 eller mail jba@kl.dk.

mailto:jba@kl.dk
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Projekt 5: Organisering og effektivisering af kommunal 
ejendomsdrift

Kommunerne forvalter tilsammen en ejendomsportefølje med en ejendomsværdi 
på mere end 200 mia. kr. Det svarer til, at hver enkelt kommune i gennemsnit har 
ejendomsværdier for ca. 2. mia. kr., og driften af disse ejendomme er en stor 
budgetpost. Projektet har fokus på, hvordan kommunerne kan optimere driften 
af ejendommene 

Håndteringen af en kommunes ejendomme på tværs af forvaltninger og andre 
organisationsskel er en stor opgave og kræver fokus på kerneopgaven – nemlig at 
skabe de bedst mulige bygninger eller lokaler til et givent formål med det mindst mulige 
ressourceforbrug. Anvendelse af bygninger i den kommunale service er en del af den 
samlede service, som en kommune tilbyder, og derfor kan der også politisk fastlægges 
et serviceniveau for bygningerne, ligesom der kan arbejdes med at optimere driften.

Erfaringer fra en række kommuner viser, at der er potentielle effektiviseringer at hente 
ved en bruge en mere strategisk tilgang til området, altså ved at tænke på tværs af 
organisationen og centralisere drift, vedligehold mv. Samtidig viser erfaringerne, at 
mulighederne for at indhente effektiviseringer øges, hvis en kommune har en central 
placeret enhed med ansvar for hele ejendomsporteføljen. En undersøgelse 
gennemført af KTC i 2012 viste, at 30 pct. af kommunerne på det tidspunkt havde en 
central organisering af området. Dette tal var i 2014 steget til 77 pct.1

Selv om flertallet altså har etableret centrale enheder til varetagelsen af opgaven, så er 
indholdet i disse enheder ganske forskelligt. I nogle enheder løses kun overordnede 
opgaver som fx administration af ejendommene, mens andre enheder har ansvaret for 
al drift, vedligehold og udvikling af ejendomsporteføljen inkl. tilknyttede arealer. 

Forskellene i modelvalget bunder blandt andet i lokale traditioner og hensyn. Nogle 
kommuner har derfor valgt en langsom og trinvis etablering af en ejendomsenhed, 
mens andre fra starten har samlet hovedparten af opgaverne. Der er derfor stor 
interesse i kommunerne for at indhente erfaringer fra andre kommuners nærmere 
organisering til brug for den videre udvikling af området.

En benchmarkinganalyse foretaget af KORA i foråret 2015 viser, at de potentielle 
effektiviseringer særligt er knyttet til tre fokuspunkter: Central organisering, 
porteføljestyring og konkurrenceudsættelse. Med porteføljestyring menes styring af 
porteføljen af ejendomme i lyset af udviklingen i brugen af dem. 

Formål
Formålet med projektet et at kortlægge og præsentere forskellige koncepter for 
organiseringen af de kommunale ejendomme - politisk såvel som driftsmæssigt og 
organisatorisk. Projektet skal både kortlægge selve det organisatoriske set up, 
herunder hvilke opgaver, der kan være egnede til at samle i en ejendomsenhed og 
afdække forskellige styrings- og forretningsmodeller, herunder udlicitering og andre 
former for samarbejde med private aktører. 

Projektet skal samtidig identificere modeller for, hvordan porteføljestyring kan blive en 
integreret del af ejendomsenhedens arbejde, samt hvilke mulige effektiviseringer 
og/eller serviceforbedringer, der potentielt kan indhentes i denne sammenhæng, fx ved 
at udnytte de fysiske rammer bedre.

Projektform og forløb
Projektgruppen udarbejder indledningsvist et overskueligt antal ’arketyper’ for 
organisering af den centraliserede kommunale ejendomsdrift (5-6 stykker). Derefter 

1 KL-undersøgelse gennemført ultimo 2014
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søges samtlige 98 kommuners ejendomsdrift indplaceret under disse arketyper 
(screening) med henblik på besvarelse af spørgsmålet: Hvad vil det sige, at have en 
centralt organisereret ejendomsadministration, og hvad er kommunernes erfaringer 
med den pågældende organisering? Undersøgelsen munder ud i en samlet skriftlig 
rapport.
Efterfølgende vil KL facilitere en række faglige møder, hvor undersøgelsens 
konklusioner formidles, og hvor deltagerne får mulighed for videre netværksaktiviteter 
omkring undersøgelsens konklusioner.

Hovedprodukter
Projektets hovedresultat er en beskrivelse af en række forskellige modeller/prototyper 
for organisering af ejendomsområdet, herunder en beskrivelse af fordele og ulemper 
ved de enkelte modeller, særligt med fokus på økonomi. 

Analysen foretages case-baseret, hvor de kortlagte modeller evalueres på et antal 
parametre, fx driftsoptimering, styringsparadigmer, incitamenter, investeringer, space 
management, sammenhæng mellem anlæg og drift mv.

Formålet er at klargøre, hvilke redskaber man som kommune skal anvende i styringen 
af ejendomsporteføljen for at få mest muligt bygningsdrift og –anvendelse for pengene. 
Diskussionerne omkring dette foregår ofte på baggrund af svært sammenlignelige 
erfaringer. Kortlægningen skal kvalificere diskussionen i forhold til hvilke modeller, eller 
variationer heraf, det er mest hensigtsmæssigt at arbejde med for den enkelte 
kommune.

Deltagere i projektet
Projektet henvender sig til alle interesserede kommuner, og alle kommuner er 
velkommen til at tilmelde sig. Deltagerne i projektet forventes at være tekniske chefer 
og medarbejdere, der beskæftiger sig med ejendomsdrift.

Favrskov Kommune, Faxe Kommune, Slagelse Kommune, Helsingør Kommune og 
Kalundborg Kommune har tidligere tilkendegivet, at de stiller sig til rådighed med 
relevante fagpersoner, eksterne ressourcepersoner mv.

Alt afhængig af antal tilmeldte vil der blive etableret en ’kernegruppe’ med et 
repræsentativt udsnit af kommuner (hhv. store og små ejendomsbesiddere, land- og by 
kommuner m.v.), som vil medvirke til udarbejdelsen af selve projektrapporten, mens en 
’referencegruppe’ vil bidrage med input og kvalitetssikre det udarbejdede 
projektmateriale gennem workshops mv.

Deltagerbetaling
Der forventes en deltagerbetaling på 15.000 kr. pr. kommune.

Tidsplan
Projektet forventes at starte op i maj/juni 2016 og løber til foråret 2017.

Yderligere information
Projektejer: Kontorchef Marie Louise Madsen – telefon 3370 3108 eller mail 
mlm@kl.dk.
Projektleder: Specialkonsulent Morten Steffensen – telefon 3370 3241 eller mail 
mste@kl.dk.

mailto:mste@kl.dk
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Projekt 6: Effektiv drift af botilbud

Efter at kommunerne i årrække har formået at holde udgifterne til det 
specialiserede socialområde nogenlunde i ro, melder flere kommuner nu igen, at 
de oplever et stigende pres på udgifterne til området. Projektet skal give 
mulighed for at identificere og realisere lokale effektiviseringspotentialer.

Området for udsatte børn og unge samt voksne med handicap er kendetegnet ved, at 
kommunerne leverer en lang række forskellige ydelser til borgerne. En stor del af 
indsatsen og udgifterne på området vedrører imidlertid den indsats, der bliver leveret i 
et botilbud. Deloitte har vurderet, at kommunerne i 2014 anvendte omkring 18 mia. kr. 
til botilbud til børn og voksne. En effektiv drift af de sociale botilbud er derfor et vigtigt 
element for kommunerne til at håndtere udgifterne på området. 

I økonomiaftalen for 2014 aftalte KL og regeringen at: ”(…) igangsætte en analyse, der 
skal afdække muligheder og barrierer i forhold til en mere effektiv drift og styring af 
sociale tilbud”. Analysen er gennemført i foråret 2015. På baggrund af kortlægningen 
er der identificeret en række tiltag, der hos de tilbud, der har deltaget i undersøgelsen, 
har ført til en mere effektiv drift. Tiltagene er beskrevet og eksemplificeret i 
inspirationskataloget ”Effektiv drift af sociale tilbud”, der er tilgængelig på KL’s 
hjemmeside.

Formål
Der er imidlertid et stykke vej fra at identificere effektiviseringstiltag til, at de omsættes 
til praksis. Projektet skal derfor understøtte kommunerne i at identificere lokale 
effektiviseringspotentialer på botilbudsområdet. 

Projektet henvender sig til kommuner, som ønsker at arbejde med effektiviseringer på 
botilbudsområdet. Projektkommunerne skal indhente en række oplysninger for 
kommunens botilbud. Det er endnu ikke fastlagt, hvilke oplysninger som kommunerne 
skal indhente, men det vil tage udgangspunkt i temaerne i inspirationskataloget. 
Nøgletallene kan fx være:

 Gennemsnitlig antal borgere i botilbud
 Udgifter til nattevagt
 Antal medarbejdere pr. leder
 Sygefravær
 Minutter anvendt på overlap i tilbuddene
 Minutter anvendt på dokumentation i tilbuddene

På baggrund af det indsamlede materiale udarbejdes en benchmarking for de 
deltagende kommuner. Det er formålet, at benchmarkingen giver den enkelte 
kommune et overblik over, hvor potentialet lokalt er størst for effektiviseringer på 
botilbudsområdet.

Som en del af projektet vil der blive afholdt et antal møder mellem kommunerne, hvor 
det skal drøftes, hvordan effektiviseringspotentialet kan udmøntes gennem konkrete 
initiativer, samt hvordan der kan følges op på, om der leveres det, der er aftalt med det 
enkelte tilbud.

Projektform og forløb
Projektet er inddelt i tre faser.

1. Afdækningsfase: I denne fase tilrettelægges benchmarking-analysen. Det 
identificeres, hvilke nøgletal analysen skal bygge på, og nøgletallene defineres. 
Afdækningsfasen skal resultere i, at der bliver udarbejdet et spørgeskema, som 
kommunerne efterfølgende skal opgive deres oplysninger i.
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2. Benchmarking: I denne fase analyseres og drøftes resultaterne fra spørgeskemaet 
til de deltagende kommuner. Fasen skal resultere i, at den enkelte kommune får et 
udgangspunkt for at vurdere, hvor potentialet for effektiviseringer på 
botilbudsområdet lokalt er størst.

3. Iværksættelsesfase: I denne fase drøftes det, hvordan resultaterne af 
benchmarking-analysen kan omsættes til praksis hos den enkelte kommune. 
Møderne vil være temaopdelte. 

Hovedprodukter
Projektets formål er at understøtte kommunerne i at opnå en mere effektiv drift af 
kommunens botilbudsområde. Der vil blive samlet op på projektets resultater og 
erfaringer med henblik på, at det kan understøtte arbejdet i andre kommuner.

Deltagere i projektet
Projektet henvender sig til kommuner, som ønsker at arbejde med effektiviseringer på 
botilbudsområdet. Kommunens deltagere i projektet vil være forskellig i de forskellige 
faser. I de første faser vil der være behov for deltagelse af medarbejdere med viden 
om data på handicapområdet, som fx økonomikonsulenter, analysemedarbejdere og 
strategikonsulenter, mens det i iværksættelsesfasen i højere grad er relevant med 
deltagelse af kommunale ledere. 

Deltagerbetaling
Der forventes en deltagerbetaling på 15.000 kr. pr. kommune.

Tidsplan
Projektet forventes at starte op i maj/juni 2016 med igangsættelse af afdækningsfase. 
Arbejdet med benchmarking indledes i efteråret 2016, og iværksættelsesfasen i starten 
af 2017. Projektet afsluttes i foråret 2017.

Yderligere information
Projektejer: Kontorchef Claus Ørum Mogensen – telefon 3370 3158 eller mail 
cmo@kl.dk.
Projektleder: Specialkonsulent Louise Tarp Thorgaard – telefon 3370 3734 eller mail 
ltr@kl.dk.

mailto:ltr@kl.dk
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Projekt 7: Effektive indkøb gennem E-handel

Der er betydelige gevinster forbundet med digitalisering af indkøbsprocessen. 
Projektet skal afdække de potentialer, der er forbundet med e-handel samt 
afdække de muligheder og barrierer, der knytter sig til en styrket anvendelse af 
e-handel. I forhold til barriererne skal der endvidere peges på løsningsforslag. 
Formål med projektet er at skabe grundlag for realisering af de potentielle 
gevinster ved e-handel. 

Der er flere forskellig potentielle gevinster forbundet med digitalisering af 
indkøbsprocessen, også kaldet e-handel. 

For det første kan e-handelssystemer understøtte en mere effektiv implementering af 
rammeaftaler i egen organisation. Det kan således sikre en højere compliance, altså at 
disponenterne i mindre grad enten handler med andre leverandører, eller indkøber 
varer uden for det aftalte sortiment. 

Dette kan forekomme både pga. disponenternes manglende kendskab til aftalerne og 
pga. manglede mulighed for at kontrollere disponenternes adfærd. Et godt e-
handelssystem kan skabe den gennemsigtighed og brugervenlighed, der er nødvendig 
for at sikre en høj grad af compliance.

For det andet kan e-handelssystemer give procesbesparelser ift. bestilling, fakturering 
og bogføring. Procesbesparelserne ligger både hos ordregiver og på leverandørsiden, 
hvor det sidste alt andet lige bør komme til udtryk i lavere priser. Her er der tale om et 
markant potentiale. Det koster generelt i omegnen af 300 kr. i procesomkostninger at 
behandle en faktura manuelt med alle de forskellige processer og registreringer, dette 
kræver. Beregninger peger på, at denne pris kan reduceres til under 100 kr. med e-
handel.

Endelig giver et e-handelssystem mulighed for bedre ledelsesinformation. Fx gør et e-
handelssystem det lettere at kontrollere, at leverandøren rent faktisk fakturerer til de 
aftale priser. 

Formål 
E-handel har fortsat kun en begrænset udbredelse i kommunerne. Enkelte kommuner 
har forsøgt at implementere e-handel på tværs af kommunen. Nogle kommuner har 
gode erfaringer med det, mens andre kommuner har oplevet, at udfordringerne med at 
få e-kataloger og opdateringer af disse fra leverandører, samt de interne 
implementeringsudfordringer, har betydet, at det ikke er blevet et succes på trods af 
tydelige potentialer. Projektet har til formål at skabe grundlag for at den enkelte 
kommune kan realisere gevinster gennem øget brug af e-handel.

I projektet vil der især blive stillet skarpt på to forhold, der har betydning for realisering 
af gevinster gennem e-handel. For det første vil der blive sat fokus på erfaringer, 
udfordringer og løsninger i forhold til det tekniske grundlag for e-handel. Det handler 
især om at afdække behovet for at udvikle nye eller tilpasse eksisterende standarder, 
samt grundlaget for at udbrede fælles standarder. Der vil også her være fokus på 
udfordringer og løsninger i forhold til leverandørerne. Denne del skal koordineres tæt 
med det initiativ om digitalisering af udbuds- og indkøbsprocessen, som forventes 
igangsat i forbindelse med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

For det andet vil der i projektet blive sat fokus på, hvordan den organisatoriske 
implementering af e-handel i kommunerne bedst understøttes og forankres. I den 
forbindelse vil der bl.a. blive sat fokus på, hvordan eventuelle interne organisatoriske 
barrierer bedst muligt kan imødegås. Det er her ambitionen, at de deltagende 
kommuner får inspiration til, hvordan de kan arbejde videre med at udrulle e-handel 
hos dem selv. 
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Projektform og forløb
Projektet omfatter en række forskellige aktiviteter, som i vid udstrækning forventes at 
kunne køre sideløbende:

 Afdækning og udveksling af erfaringer med e-handel, herunder så vidt muligt 
afdækning af omfanget af de potentialer, der kan realiseres gennem e-handel.

 Afdækning af eksisterende standarder samt vurdering af behovet for at udvikle nye 
standarder eller tilpasse eksisterende standarder. Der sættes også her fokus på 
eventuelle barrierer for at implementere standarder. Resultaterne af disse 
aktiviteter vil naturligt indgå som input til arbejdet med tidligere omtalte initiativ i 
den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, så arbejdet med den fællesoffentlige 
digitaliseringsstrategi i videst mulige omfang tilgodeser kommunernes ønsker og 
behov. Ud over projektkommunerne inddrages forventeligt andre centrale aktører i 
denne del, herunder fx SKI og IKA. 

 Identifikation og beskrivelse af de organisatoriske forhold, der har betydning for en 
succesfuld anvendelse af e-handel. I den forbindelse identificeres konkrete 
organisatoriske forudsætninger, der skal være opfyldte for at få størst mulig gevinst 
ved e-handel. Herudover søges der opstillet anbefalinger til, hvordan eventuelle 
organisatoriske implementeringsudfordringer bedst imødegås. 

Hovedprodukter
 Beskrivelse af de potentialer, der er forbundet med e-handel, herunder så vidt 

muligt dokumentation for omfanget af gevinster
 Beskrivelse af de ”systemtekniske” muligheder og barrierer, herunder beskrivelse 

af eventuelle behov for at udvikle nye eller tilpasse eksisterende standarder, der 
kan understøtte kommunernes e-handel. Dette koordineres med den 
fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.  

 Beskrivelse af øvrige opmærksomhedspunkter i forhold til samarbejdet med 
leverandørerne om e-handel.

 Beskrivelse af de organisatoriske forhold, den enkelte kommune bør være 
opmærksom på i implementeringen af e-handel, herunder vigtige forudsætninger 
og eventuelle barriere. Der sigtes desuden mod at opstille anbefalinger til, hvordan 
eventuelle organisatoriske udfordringer bedst kan imødegås. 

Deltagere i projektet
Projektet er målrettet kommuner, der ønsker at arbejde med anvendelsen af e-handel 
som en vej til at realisere økonomiske gevinster. Det er en fordel, hvis kommunerne 
har gjort sig nogle erfaringer eller konkrete overvejelser i tilknytning til e-handel.

Deltagerkredsen i projektgruppen kan i løbet af projektet variere alt efter hvilke af de 
tidligere nævnte aspekter og aktiviteter, der er i fokus. Det er i udgangspunktet 
forventningen, at den enkelte kommune er repræsenteret ved indkøbschefen, 
økonomichefen eller digitaliseringschefen samt eventuelt relevante 
nøglemedarbejdere. 

Deltagerbetaling
Der forventes en deltagerbetaling på 10.000 kr. pr. kommune. 

Tidsplan
Projektet forventes at starte op i maj/juni og afsluttes i foråret 2017.
 
Yderligere information
Projektejer: Kontorchef Claus Ørum Mogensen – telefon 3370 3158 eller mail 
cmo@kl.dk.
Projektleder: Teamleder Peter Østergaard – telefon 3370 3228 eller mail poe@kl.dk. 
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