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Om projektkataloget 

KL’s bestyrelse besluttede i efteråret 2015 at igangsætte et styrings- og effektivise-

ringsprogram, hvor kommunerne i fællesskab udvikler ideer til nye måder at levere den 

kommunale service på. Den første fase af programmet blev skudt i gang med etable-

ringen af en række kommunegrupper med deltagelse af omkring 150 chefer og ledere 

fra mere end 60 kommuner.  

 

Som led i denne fase var deltagerne med til at komme med ideer til fælleskommunale 

udviklingsprojekter, som kan understøtte kommunernes arbejde med at skabe økono-

misk råderum. Der var her 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 var også et tema. 

 

Grupperne kom med en lang række af projektideer, som efterfølgende blevet drøftet og 

prioriteret i styregruppen for det fælleskommunale styrings- og effektiviseringsprogram. 

Før sommerferien besluttede KL’s bestyrelse at igangsætte de førte syv projekter, og i 

november blev der truffet beslutning om at sætte yderligere 4 udviklingsprojekter i 

gang. 

 

De 4 nye projekter er nærmere beskrevet på de følgende sider. 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 in-

formation om de enkelte projekter, fremgår det, hvem man kan kontakte.  

 

Tilmeldinger til projekterne skal ske via elektronisk tilmeldingsformular på 

www.kl.dk/sep senest den 24. januar 2017. 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 Bo Vad Brændgaard 

(bovb@kl.dk eller 3370 3073). Spørgsmål om det fælleskommunale styrings- og effek-

tiviseringsprogram 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:lar@kl.dk
mailto:oco@kl.dk
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Projekt 8: Nye styringsmodeller på ældreområdet  

Flere kommuner peger på, at nyforståelsen og omlægningen af kerneopgaven på æld-

reområdet, hvor fokus drejes fra passiv pleje til aktiverende rehabilitering, er gennem-

ført med succes. Den plejefaglige forståelse har ændret sig samtidig med, at borger-

nes muligheder for at definere et værdigt liv – og bevare dette selvstændige liv så 

længe som muligt – er blevet et naturligt afsæt for indsatsen. Tilbage står dog de kom-

munale styringsmodeller og principper, som i deres nuværende form ikke i tilstrække-

ligt omfang formår at indfange og understøtte denne succes.  

 

Omlægningen af ældreområdet har fundet sted inden for rammerne af BUM-modellen 

og de principper for styring, som denne model fordrer i form af kommunalpolitisk ved-

tagne kvalitetsstandarder, der konkretiseres i gennemsnitlige ydelsespakker og en ad-

skillelse mellem Bestiller, Udfører og Modtager. Modellen har fokus på optimering og 

effektivisering af de administrative arbejdsgange, men flere kommuner problematiserer 

det mismatch, der opleves mellem BUM-principperne og det plejefaglige regime om fo-

rebyggelse og rehabilitering, der understøtter den selvhjulpne borger.  

 

Baggrund  

Alle kommuner har det seneste tiår omlagt indsatserne på ældreområdet fra at have et 

passivt kompenserende sigte til i højere grad at fokusere på forebyggelse, rehabilite-

ring og borgernes egne ressourcer. I forlængelse heraf indførtes i efteråret 2014 en ny 

paragraf i Serviceloven, som direkte fastsætter, at kommunerne forud for visitation til 

praktisk hjælp eller personlig pleje er forpligtet til at tilbyde borgerne et rehabiliterings-

forløb. Den selvhjulpne borger er således på relativt kort tid blevet det almindeligt ac-

cepterede værdisæt, som sætter rammen for mødet mellem borgeren og kommunen. 

Samtidig har mange kommuner investeret i implementering af velfærdsteknologi og 

langt flere små hjælpemidler end tidligere, hvilket har givet nye muligheder for borgere 

og medarbejderes fælles velfærdsproduktion.  

 

Med indførelsen af BUM-principperne oplevede ældreområdet større forskydninger i 

ansvarsforhold og disses retninger. Tidligere stod sygeplejersker, ergoterapeuter, 

SOSU-assistenter og hjælpere mv. (udførerne) i et mere eller mindre direkte ansvars-

forhold til borgerne (modtagerne). Dette ansvarsforhold er med BUM-modellen flyttet til 

visitationsenheden (bestilleren). Med denne ændring i ansvarsforholdet skærpes den 

iboende uhensigtsmæssighed, idet udførerenheden og bestillerenheden er underlagt 

et styringsregime, der belønner suboptimal adfærd, idet samarbejdet reguleres efter 

principper om finansiering (og heraf afledte normeringer), om resultatmålsopfyldelse og 

i mindre grad om det direkte faglige skøn i forhold til borgeren.  

 

Sagt på en anden måde understøtter BUM-modellen i sin rene form en uhensigtsmæs-

sig adfærd, idet bestillerenheden vil have mest muligt for pengene, og udførerenheden 

flest mulige penge for ydelserne, og incitamentsstrukturen vender således forkert. En-

delig har modellen svært ved at honorere den ændrede (og øgede) rolle borgeren 

(modtageren) har indtaget.  

 

De seneste år er nogle kommuner begyndt at gå helt nye veje ved visitation af ydelser 

til ældre medborgere. Der er eksempler på, at ældre får visiteret et klippekort til ydelser 

efter eget valg indenfor en fastsat tidsramme, og andre eksempler på, at kommuner la-

der borgere selv udpege, hvilke hjælpemidler eller velfærdsteknologier de har brug for. 

I begge tilfælde agerer borgerne radikalt anderledes end, kommunerne havde forven-

tet, idet ældre vælger at bestille tid til helt andre aktiviteter end forventet, og borgere 

typisk vælger hjælpemidler eller tekniske løsninger, der er billigere end dem, kommu-

nen ville have bevilget. Der er med andre ord noget, der tyder på, at det ikke er en en-

tydig udgiftsdrivende arbejdsform at inddrage borgerne i valget af ydelser og løsninger, 

der giver mening i deres hverdag.  

 

 



Projektkatalog  Side 5 af 12 
Bølge 2, december 2016 
 

Formål 

Projektet har til formål at undersøge de grundlæggende styringsmodeller på ældreom-

rådet, og udvikle nye modeller, som sikrer, at det kommunale ældreområder understøt-

ter den selvhjulpne borger på en omkostningseffektiv måde. Konkret vil der være be-

hov for at udvikle nye modeller for mål- og effektstyring som alternativ til det nuvæ-

rende styringsregime.  

 

Projektets karakter giver de deltagende kommuner gode muligheder for at udveksle er-

faringer om styring og udvikling af ældreområdet samt at være med til at formulere ret-

ning og fokus for fremtidens styringsmodeller. 

 

Projektform og forløb 

Projektet etableres som et partnerskab mellem KL og de deltagende kommuner, som 

sammen skal kortlægge, gennemføre analyser og endelig udarbejde projektdesign for 

et udviklingsprojekt om nye styringsmodeller for ældreområdet.  

 

Kommunerne skal stå for at tilvejebringe den nødvendige viden samt evt. foretage ana-

lyser af egen praksis, mens KL har til opgave at tilrettelægge og facilitere processen 

samt samle alle erfaringerne og udarbejde det samlede skriftlige materiale. 

 

Det er planen, at projektet skal gennemføres som en række endags-arbejdsmøder. 

Mellem møderne skal kommunerne gennemføre de aktiviteter, der bringer projektet vi-

dere inden næste arbejdsmøde, hvor kortlægninger, analyser og projektdesignforslag 

præsenteres og diskuteres.  

 

Hovedprodukter 

 Indsamling af viden om, og på den baggrund udarbejde et projektdesign til, et 

større fælleskommunalt udviklings-/afprøvningsprojekt, der skal munde ud i en el-

ler flere nye styringsmodeller, der kan erstatte eller udvikle BUM-modellen. Potenti-

alerne i Fællessprog III indarbejdes i relevant omfang i dette arbejde. 

 Eventuelle strukturelle eller juridiske barrierer beskrives. 

 

Deltagerbetaling 

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

 

Tidsplan 
Projektet gennemføres fra februar 2017 løbende til efteråret 2017. 

 

Yderligere information 

Projektejer: Kontorchef Hanne Agerbak – telefon 3370 3116 eller mail hgb@kl.dk. 

 

Projektleder: Chefkonsulent Peter Orebo Hansen – telefon 3370 3137 eller mail 

peoh@kl.dk. 
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Projekt 9: Effektiv styring af sociale tilbud til borgere med pro-
gressionspotentiale 

Mange kommuner oplever, at flere og flere borgere efterspørger hjælp og støtte fra 

kommunen i forbindelse med et handicap eller en psykisk lidelse. Virkeligheden for 

kommunerne er samtidig, at det er nødvendigt med en stram økonomistyring. Det er 

derfor en udfordring for mange kommuner at hjælpe fortsat flere borgere inden for den 

samme økonomiske ramme.  

   

Samtidig ses en udvikling på socialområdet, hvor fokus på rehabilitering og borgernes 

egne ressourcer fylder stadig mere. Dette betyder et større fokus på, om de ydelser og 

tilbud, som borgerne modtager, har den ønskede effekt – fx i forhold til at gøre bor-

gerne mere selvhjulpne.  

  

Mange kommuner arbejder med at styrke brugen af voksenudredningsmetoden (VUM), 

herunder i forhold til at sætte mål for borgernes progression og følge op på den opnå-

ede effekt. Der kan dog være et potentiale i i endnu højere grad at koble effektmål/mål 

i borgerens handleplan og funktionsevnevurderinger til kommunens faglige og økono-

miske styring.  

   

Formål 

Formålet med projektet er at belyse, hvordan effektmål for borgerne, funktionsevnevur-

deringerne i VUM og individomkostninger i højere grad kan kobles med fokus på sær-

ligt borgere med potentiale for progression. Projektet skal således understøtte kommu-

nerne i en bedre styring på socialområdet gennem en bedre og mere systematisk brug 

af og kobling af data. 

    

Fokus for projektet er således, hvordan myndighedsfunktionens styring kan styrkes 

ved (1) i højere grad at anvende oplysninger om funktionsevne koblet til pris i forbin-

delse med visitation og bestilling samt (2) tilpasning af ydelsen gennem en tættere op-

følgning særligt på borgere med potentiale for progression. Set fra tilbudssiden vil der 

ligeledes være en interesse i, at der bliver skabt en forventningsafstemning med bestil-

lersiden i forhold til ydelsesniveau og forventet progression set i forhold til prisen.  

   

Projektet vil tage udgangspunkt i oplysninger om borgernes funktionsevne, målgruppe 

og pris. Dette kræver et manuelt udtræk i kommunerne, da data i dag ikke kan udtræk-

kes centralt. Det bemærkes, at fokus for projektet ikke er at skabe forudsætninger for 

et fælles datagrundlag gennem fx fælles standarder og it-understøttelse. Formålet er 

derimod at undersøge, hvordan disse data kan bruges på en mere systematisk måde i 

styringen.  

  

Projektform og forløb 

Projektet forløber i tre faser:  

 

Fase 1: Dataindsamling  

Projektet vil tage udgangspunkt i oplysninger om borgernes VUM-funktionsevnevurde-

ringer, målgruppe og pris. Disse data er i dag ikke systematiseret på en måde, så de 

centralt vil kunne udtrækkes til brug for projektet.  

 

I projektet vil disse data derimod skulle udtrækkes af deltagerkommunerne og leveres 

ind i projektet. Det skal nærmere aftales i projektet, hvilke data der skal leveres på de 

pågældende borgere, og hvor mange borgere der skal leveres data på. I udgangs-

punktet er det følgende oplysninger både ifm. visitation og opfølgning:  

 

 Målgruppe 

 Funktionsevnevurdering fra VUM, overordnet og brudt ned 

 Ydelser 

 Tilbud 
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 Omfanget af tildelte støtte 

 Afregnet pris 

 Målsætninger for borgeren 

 Opfølgningstidspunkt 

 Ved opfølgning: Målopfyldelsesgrad 

 

Fase 2: Dataanalyse 

Oplysningerne samles i en database. På baggrund af dette foretages en række analy-

ser. Eksempelvis:  

 

 Hvordan tilpasses støtten i takt med, at borgeren udvikler sig?  

 Hvordan er sammenhængen mellem funktionsevne, målgruppe og individomkost-

ninger?  

 Er der forskelle mellem kommuner/mellem tilbud?   

 

Fase 3: Brugen af dataanalyserne i styringen af tilbuddene 

I denne fase drøftes, hvordan dataanalyserne kan styrke den faglige og økonomiske 

styring i kommunerne. Herunder fx 

 

 Hvordan kan data bruges i forbindelse med visitationen og bestilling? Både med 

fokus på enkeltborgere og aggregeret?  

 Hvordan kan data bruges i dialogen mellem myndighed og leverandør? Og hvor-

dan sikres en tilpasning af ydelsen, hvis der er opnået progression, der har gjort 

borgeren mere selvhjulpen?  

 Hvordan kan aggregerede data bruges som ledelsesinformation?  

 

Hovedprodukter 
Projektets formål er at undersøge, hvordan der kan ske en bedre kobling af funktions-
evnevurderinger, mål og pris, og hvordan brugen af disse i højere grad kan understøtte 
kommunernes styring af området. Der vil blive samlet op på projektets resultater og er-
faringer med henblik på, at det kan understøtte arbejdet i andre kommuner. 
 

Deltagere i projektet  

Projektet henvender sig til kommuner, som ønsker at styrke styringen på området ved 

at koble oplysninger om funktionsevne og mål til økonomien. Både kommuner som er 

langt med at bruge VUM til at sætte mål for borgene og følge op på målene, samt kom-

muner der ikke er langt med dette, inviteres til at deltage.  

 

En forudsætning for deltagelse er dog, at det er muligt at udtrække ovenstående oplys-

ninger for et antal borgere i kommunen. Fokus for projektet er den strategiske brug af 

data. Deltagerne vil derfor være chefer og evt. nøglemedarbejdere.   

  

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

 

Tidsplan 
Projektet starter op i foråret 2017 og løber frem til udgangen af 2017.  

 

Yderligere information 
Projektejer: Kontorchef Katrine Mau – telefon 3370 3091 eller mail 
kama@kl.dk 
 
Projektleder: Specialkonsulent Louise Tarp Thorgaard – telefon 3370 3734 eller mail 
ltr@kl.dk 

 
  

mailto:kama@kl.dk
mailto:ltr@kl.dk
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Projekt 10: Automatisering af manuelle processer 

Med selvbetjeningsløsninger og andre teknologiske velfærdsløsninger er den kommu-

nale sektor godt på vej med digitalisering. Men der er flere kommunale opgaveområ-

der, hvor der er potentiale for automatisering. Projektet har fokus på, hvordan små 

softwareløsninger kan erstatte manuelle, gentagende og regelbaserede opgaver, som 

optager tid i kommunens administration. 

 

Robotic Process Automation (RPA) er et stykke software, der er programmeret til at 

udføre præcis de samme handlinger på computeren, som medarbejderne normalt vil 

udføre manuelt med tastatur og mus. Det drejer sig fx om opgaver, hvor brugere ma-

nuelt skal flytte data eller dokumenter fra et system til et andet, eller arbejdsgange hvor 

brugeren ønsker at udtrække data fra et system for at kunne sammenstille/berige dem 

med andre data og udstille dem for brugeren igen i form af fx statistik.  

 

Nogle kommuner har allerede konkret erfaring med RPA-løsninger – bl.a. i forhold til 

oprettelse af personalesager i kommunens ESDH-system. Teknologien forventes at 

være relevant i forhold til automatisering af flere manuelle processer, herunder: 

 

 Registrering af oplysninger og indtastning af data 

 Informationssøgning og registeropslag 

 Dataudtræk og sammenstilling mellem flere kilder 

 Journalisere og arkivere dokumenter 

 Sende og modtage oplysninger, herunder rykkere og opfølgning mv. 

 Automatiseret digital aktindsigt 

 Automatisering og digital understøttelse af hele flowet i ansættelsesprocesser. 

 

I den offentlige sektor udestår det endnu at få lavet egentlige evalueringer af gevinster 

med robotics. Men leverandører og konsulenthuse er generelt optimistiske omkring im-

plementeringshorisont og gevinster.  

 

Formål 

Robotics befinder sig fortsat på et udviklingsstadie, men mange kommuner er allerede 

i gang – eller er i overvejelser om det - med at pilotteste forskellige løsninger. Flere 

kommuner har samtidig udtrykt interesse for, at der igangsættes et fælleskommunalt 

initiativ, som kan understøtte sparring og videndeling på tværs af kommunerne.  

 

Formålet med projektet er at undersøge muligheder og perspektiver i arbejdet med 

RPA-løsninger, herunder effektiviseringspotentialer. Det er endvidere formålet at an-

vise konkrete processer og arbejdsgange indenfor den kommunale forvaltning, som re-

lativt enkelt kan automatiseres ved hjælp af RPA-løsninger. Som led i projektet skal 

der også identificeres eventuelle opmærksomhedspunkter eller mulige faldgruber samt 

sammenhængen til den fælleskommunale rammearkitektur.  

 

Projektform og forløb 
Projektet opdeles i to faser: 
 
I fase 1 kortlægges nuværende erfaringer fra arbejdet med RPA-løsninger. Denne fase 
gennemføres fra primo 2017 og indtil efteråret 2017. Det vil være en central aktivitet i 
denne fase at sammenfatte de erfaringer, der netop nu høstes i nogle af de pilotprojek-
ter, hvor kommuner er gået i gang med at automatisere forskellige manuelle sags-
gange. Det vil også kunne være relevant at inddrage erfaringer fra den finansielle sek-
tor og den øvrige private sektor, da en række administrative processer kan være identi-
ske eller af sammenlignelig karakter. Sammenfatningen vil også indeholde best prac-
tice eksempler, som andre kommuner kan lade sig inspirere af.  
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Som led i den første fase vil eksterne konsulenter blive indkøbt til at udarbejde et 
framework for, hvordan man kan arbejde med RPA-løsninger i den enkelte kommune, 
ligesom de med udgangspunkt heri vil kunne bidrage til kortlægningen af den eksiste-
rende udbredelse. Arbejdet kan også vise, at det evt. er nyttigt at opstille et sæt af fæl-
les krav og principper i forhold til arbejdet med RPA-løsninger samt afdække, hvordan 
det kan anvende og bidrage til den fælleskommunale rammearkitektur. 
 
Der vil blive afviklet en række workshops, som har til formål at udpege værktøjer og 
elementer, som kommunerne kan bruge i deres lokale arbejde med RPA-løsninger og 
som med fordel kan udvikles i fællesskab. Værktøjerne kan fx omfatte metoder til kort-
lægning af manuelle arbejdsgange, som vil være velegnede til automatisering. Det er 
således formålet, at de deltagende kommuner skal få nogle praktiske værktøjer med 
sig derfra. Yderligere temaer vil blive behandlet på disse workshops, fx governance ift. 
robotics, som er særligt relevant på dette (tidlige) tidspunkt i forløbet, da en ustyret 
brug af robotics vil kunne resultere i en række uheldige lock-ins ift. den grundlæggende 
arkitektur. Det vil kunne hæmme en optimeret og stabil drift af organisationernes sam-
lede arkitektur og it-infrastruktur.  
 
Det kan også være relevant at belyse de organisatoriske konsekvenser af at arbejde 
med RPA-løsninger. Når robotteknologien udbredes i administrationen, bliver det en 
vigtig øvelse at drøfte, hvilke konsekvenser det kan få for medarbejderne, fx hvordan 
sikrer man, at robotterne frigør tid? Hvordan gennemføres automatiseringsproces-
serne? Hvilke områder står først for? Hvordan er man kollega med en robot? Sådanne 
overvejelser er aktuelle at drøfte i lyset af evt. implementeringsindsatser. 
 
Fase 2 iværksættes, såfremt de deltagende parter finder, at der er behov for mere 
langsigtede fælleskommunale indsatser. Det kunne bl.a. bestå i at udvikle en model, 
der kan drive initiativet videre og evt. udvikle konkrete løsninger, herunder et evt. fæl-
leskommunalt repository (bibliotek), hvor kommunerne kan ”dele kode”. 

 

Hovedprodukter 

Der forventes en række forskellige produkter fra projektet, men de endelige produkter 

vil blive aftalt nærmere mellem projektdeltagerne. På nuværende tidspunkt arbejdes 

der med følgende produktliste: 

 

 Overblik over igangværende pilotprojekter, gode eksempler og best practices 

 Framework for arbejde med RPA-løsninger  

 Fælles bank med procesbeskrivelser, som er egnede i robotics sammenhæng 

 Forslag til videre drift af initiativet, herunder forslag til fælleskommunalt repository.  

 
I forhold til ovennævnte temaer vil der løbende blive draget delkonklusioner, som even-
tuelt – hvis der viser sig behov herfor – vil blive offentliggjort undervejs i projektet. 

 

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 allerede er i gang med at af-
prøve robotics løsninger, og som på den baggrund har opsamlet erfaringer.  

 

Deltagerbetaling 
Der forventes en deltagerbetaling på 17.500 kr. pr. kommune til aktiviteter i fase 1. De 
deltagende kommuner kan sende maks. 3 deltagere til projektmøder, fællesarrange-
menter og workshops, som gennemføres i regi af projektet.  

 

Tidsplan 

Initiativet igangsættes primo 2017. Fase 1 løber fra februar 2017 og indtil ultimo 2017. 

Fase 2 planlægges og iværksættes, såfremt der aftales en langsigtet indsats.  

 

Yderligere information 

Projektejer: Kontorchef Pia Færch – telefon 33703111 eller mail pah@kl.dk. 
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Projektleder: Chefkonsulent Søren Frederik Bregenov – telefon 22582730 eller mail 

sfb@kl.dk.   
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Projekt 11: Nøgletal på vejområdet 

Analyser har peget på, at vedligeholdelsen af de kommunale veje og arealer rummer 

et potentiale for effektivisering. Samtidig har flere kommuner oplevet, at en reorganise-

ring af vejvedligeholdelsen kan levere mere for pengene.  

 

Mange af de kommuner, som har oplevet den største effektiviseringsgevinst, har gen-

nemført en grundig registrering af mængder, arealer og ydelsernes omfang. Men flere 

kommuner peger på, at der er brug for et bedre styringsgrundlag. Der efterlyses blandt 

andet nøgletal, som i højere grad kan understøtte faglig udvikling og sammenligninger 

af service, kvalitet og effektivitet på tværs af kommunerne.  

 

Formål 

Projektets formål er at lette sammenligninger på vejområdet på tværs af kommuner 

ved hjælp af udvikling af faglige og styringsrelaterede nøgletal. Sammenligning skal 

hjælpe kommunerne til at sikre bedst mulig udnyttelse af de årlige midler på ca. 5 milli-

arder kr. til drift og vedligehold. 

 

Projektform og forløb 

Projektet gennemføres i to faser: 

 

I fase 1 afstemmes forventninger til projektet, og der udvælges analyseområder og øn-

sker til fælles metoder til opgørelse af tallene.  

 

I fase 2 udvikles en fælles metode til fremstilling af faglige og styringsrelaterede nøgle-

tal for vejområdet, grønne områder og vintervedligeholdelse. Der indsamles og beskri-

ves nøgletal i 10 til 12 kommuner fordelt på repræsentative kommuner. Om muligt fin-

des 3-4 kommuner, der allerede søger sammenligning i hver af grupperne mindre kom-

muner, mellemstore bykommuner og store kommuner. 

 

Projektet vil blive tænkt sammen med og bygge videre på nedenstående aktiviteter: 

 

 En landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand udarbejdet i regi af SAM-

KOM (marts 2016) har for nyligt sat fokus på tilstanden af de kommunale veje, og 

givet kommunerne et grundlag for at udarbejde investeringsplaner og at følge ud-

viklingen i værdien af vejkapitalen mere systematisk som led i den samlede økono-

mistyring.  

 En analyse af mulighederne for fælles løsninger om vedligeholdelsen af de kom-

munale veje udarbejdet af et konsortium bestående af McKinsey & Co. og Struen-

see & Co. Rapporten, der er udarbejdet i 2015, indeholder en række data om de 

kommunale veje – både registerbaserede data, interviews samt data, der er tilveje-

bragt gennem en spørgeskemaundersøgelse i kommunerne.  

 Data til brug for Inspirationskatalog for Effektiv vejvedligehold i kommuner, oktober 

2016. 

 Kommunale vejdata indsamlet i de to dominerende kommunale fagsystemer Rosy 

og vejman.dk samt data rapporteret til Vejdirektoratet, Mastra – databasen. 

 

Hovedprodukter 

 Der udvikles en fælles metode til fremstilling af nøgletal for vejområdet, det grønne 

område og vintervedligeholdelse.  

 Der udarbejdes nøgletal i 10-12 kommuner fordelt på repræsentative kommuner. 

 Definition og nøgletal stilles til rådighed for alle kommuner efter validering i 2018 

 

Deltagere i projektet 
Projektet gennemføres med deltagelse af 10-12 kommuner.  
 
I projektgruppen deltager en repræsentant fra hver af de deltagende kommuner. Fra 
kommunerne ønskes primært vejteknisk kompetence i projektgruppen.  
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Der nedsættes derudover en styregruppe for projektet med bl.a. repræsentanter fra to 
af de deltagende kommuner og en repræsentant fra KTC’s faggruppe for Veje, Trafik 
og Trafiksikkerhed.  

 

Deltagerbetaling 

Der forventes en deltagerbetaling på 17.500 kr. pr. kommune. 

 

Tidsplan 
Projektet gennemføres fra primo 2017 løbende til primo 2018. 

 

Yderligere information 

Projektejer: Kontorchef Marie Louise Madsen – telefon 3370 3108 eller mail 

mlm@kl.dk. 

 

Projektleder: Specialkonsulent Tom Elmer Christensen – telefon 3370 3012 eller mail 

toec@kl.dk. 
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